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VOLKSTUINVEREI\IIGING''NUT EN GENOEGEN'"
gevestigd te CAPELLE AAI{ DEN IJSStrL.
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vereniging draagt
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de naam: VOLKSTUINVERENIGING "NUT EN
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De ver enlgtng is statutair gevestigd te Capeile aan den iJssei
DUUR

Artikcl

3

De vereniging is opgericht op één oktober negentien honderd dr.ie err vrjiïig cn
is aangegaan voor onbepaaide trjd.
DOI]I,

Arlikei -1
1. De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van her tuinieren als amateur in de ruimste zin des ,,voords.%
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bererken door.--a. ltet trachten een geschikt terrein te verkrijgen bestemd voor volksrurnen, zo mogelijk met een permanent lin12[1sp'--

b. het beheren van één complex;

c.

e.

iret bevorderen vall het geven van voorlichting en hel organiseren valr
cursltssen betreflende het tuinieren als amateur.het aankopen van zaden, planten en andere tr-rinbenodiqclireden lerr
behoeve van haar leden:
het zo mogeiijk organiseren varl of deelnen-ren aan excursies, tentoon-

f.

stcliingcnerrdergelijkeoplretgebiedvatltrtilliet
het eventr.reel samenwerken met gelijkgerrchte verenigingen ook in

d

i.

andere gemeenten,
g. het r-ritgeven van een eigen verenigingsbiad; en
h. het bevorderen van milier-Lvriendeliik tuinieren.
Ter onderster-rning van de activiieiten vermeld onder a tot en u-iet h onder
Iid 2 van ciit artikcl karr de vereniqing deel Lritmaken van het Alqenreerr
Verbond van Volkstr-tindersverenigingen in Nederland of een gelijkgericitte
r:

L

-rl:srt:t

BIz.

2

1. Als lid kunnen

worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen, bij
voorkeur woonachtig in Capelle aan den lJssel, die elders geen tuin in
gebruik hebben en aan wie naar het oordeei van het bestuur een tuin als
bedoeld in lid 2 van dit artikel in huur kan worden gegeven
2. Ieder lid heeft recht op het gebruik van een door het bestuur aan hem aan
te wijzen tuin
3. Tot erelid kunnen worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen,
die geen lid van de vereniging zt1n, doch zich jegens de vereniging
bijzonder verdienst eir.1k hebben gemaakt
4. Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd de leden, die zich jegens
de vereniging bijzonder verdienstehjk hebben gemaakt.5. Als kandidaatleden kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke
personen, die schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin als bedoeld
in lid ? varr dit artikel in huur te willen nemen, doch voor wie nog geen
tuin beschikbaer is.
6. Ondersteunende leden zrjn natuurhjke- en rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage zonder dat daaruit enige verplicirting voortvloeit voor de vereniging.
7 . In het iruishoudelijk reglernent kunnen verpiichtingen aan ieden, kandidaatleden, leden van verdienste, ereleden en ondersteunende leden worden
opgelegd en kr-urren hun rechten worden gegeven.8. Slechts leden als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn leden in de zin der
wct
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l. Hct bcsl.uLrr bcslist orltrcnt dc toclatirrg van iedcrt cn/ol'klndiclaatlc(lr-r'r.2. Bij niet-toeiating als lid of kandidaatiid kan de algernene vergaderine

3.

alsnog tot toelatrng besiuiten
Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de aLqemene
vergadering op voordracht van het bestuur. De algemene verqaderinq kan
op voordracht van het bestur,rr een erelidmaatschap of een lidmaatschap
van verdienste ontnemen.

AANVANG LIDMAATSCHAP
Artikel 7

i.
2.

FIet lidmaatschap vangt aan brj toetreding tot de vereniging
Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur schriftelijk verstrekte kennisgeving; toetreding is niet eerder mogellk dan na
ondertekening van een huurovereenkomst voor de hur"tr van een 1s111.O V li RSCI I Ri.IVINC LI DVIAA]"SCI'IAt)

Artikcl 8
I Ict lidnraatschap karr
Ei N

cle

sqevraaqd ovcrgaan op dc ccirtqe no(o)t1e )

DU LI D\,1.\,\TSCi-IAP-

.\rtrkel

9

Blz.3

2.

3.

4

5

Het lidmaatscl-rap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging,
tzeltlng
d.d
X. door ontzettln
het lidmaatschap desgewenst ovelgaan op de echtgekr
ij overlijden
overliiden kan
Bii
no(o)t(e), partner (aangetoond via een samenlevingsovereenkomst) of een
van de wettelijke erfgenamen in de eerste graad of een stiefkind, mits aan
het gestelde in artikel 5 lid 1 wordt voldaan en mits betrokkene niet bij
een andere volkstuindersvereniging uit het lidmaatschap is ontzet. Een lid
kan brl het verenigingsbestuur een verzoek indienen om na zljn overlijden
eel bepaalde relatie voor anderen in aanmerking te laten komen voor de
overnagre var. z\jn lliinhuur, wclkc relatie zonodig dc opstailen en dergelijke van de erfgenamen dient over te nemen. F{et vereniglngsbestultr zal
zijn beslissiLrg schrií'telijk aan het betrokken lid meedeletr..--..Opzegging cloor het lid kan tegen het einde van het vereniglngsiaar, met
rnachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, schriftelijk
geschieden aan het bestuur. In brjzondere gevailen kall het bestur-tr teu
gunste van l-ret lid ht ervan afwrjken.
Cpzegging ltantens de veren igíng kan geschieden, mits met goedker-rrit.lg
van de algemene vergadering , tegen het einde van het verenigingsjaar, met
inachtneming van een opzegt ermijn van twee maanden en mits schriitelijk
door het bestuur aan het lid bekend gemaakt, warLneer:
a. eel lrcl heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor iret
ulr
lidmaatschaP gesteld te vo !uvltl,
niet gevergd kan worden het lidmaatvere
niging
van
de
b. redeliikerwijs
schap te iaten voortduren
Ontzetting kan worden uitgesproken door het bestuur na ingebrekestelling
bij aangetekend scluijven, waarbr.l het lid in de gelegenheid wordt gesteld
binnen veertien dagen alsnog aan zr.;n verplichtingen te voldoen, rvanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging opzettelijk benadeelt.Bij ontzeling uit iret lidrnaatschap zal betrokkelle tell spoedigste - irl iedcr
geval binnen een week nadat ontzettir-rg is uitgesproken - schriftelijk vau
Éet besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige motivering van
het genomen besiuit. Binnen een maand na ontvangst van de kennLsgeving
van het besluit tot ontzetting staat voor het betrokken lid beroep open op
de algentene vergaclering. Maakt het 1id gebruik van zijn recirt op beroep
dan is het bestuur verplicht een algemene vergadering r-rit te scltrijven, te
houdel binnen een maand na ontvangst van het beroepssclrrift. Wordt
hieraan binnen de gestelde termi-;n niet voldaan dan vervalt aLttotttatisch de
ontzettlnq. Gedurerrde de beroepstermijn en haugende het beroep is liet litj
.lcschorst. Geclurende de schorsirrgstermijn kan ltel betrokken lid seerr verr
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zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen. De lidmaatschapsverplichtingen van
het betrokken lid blijven tijdens de schorsing onverminderd bestaan, tenzrj

7.

het bestuur anders beslist.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddelhjke ingang opzeggen binnen
ccn nrairncl, rraclat ccrr bcslLrit, waarbij zi.ln rechten z.i.jn bcperkt oF zi.in
verplichtingen zr3n verzwaard, hem is bekend geworden of is nrcegedee ld:
het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Vorenstaande geldt niet
indien geldelijke rechten zijn beperkt of geldeiijke verplichtingen zijn verzwaard.

GELDMIDDELEN

Artikel
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De geldmiddeien worden gevormd door:

a.

b.
c.
d.
c.
[.
g.

irrschlil Igcldcrr;
entreegelden;
contributies;
baten van in huur gegeven tuinen;
gekweekte rente.
opbrengst kantine, inkoop en overige velenigingsactiviteiteni

en-

toevallig baterr
.IAARL].]KSE CONTI(IBUTIE EN ANDEI{E VEITPLICFITINGEN

Artikel i1

1.

2.

De leden en kandidaatleden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse
contributie, zoals door de algemene vergadering is vastgesteld
Op gror-rd van sociale indicatie is het bestuur bevoegd, maar niet verplicht.
in naar haar oordeel noodzakelijke gevailen geheie of gedeelteiijke ontheffing van de verplichting tot l'ret betalen van de jaarlijkse contributie te
verlenen

3

I{oogte en karakter van de jaarlijkse contributie, alsmede van de inleggeLden, worden in de algemene vergadering vastgesteld.
Voor zover de vereniging deel uitmaakt van het Algemeen Verbond v'an
Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) of een gelijkgerichte
organisatie, zijn de leden verplicht bij te dragen in de jaarhjkse contributie
die door het AV\N of door een geiijkgerichte organisatie aan de vereniging wordt berekend
5. De leden zijn jaariijks verplicht tot het betalen van huur weqens het
gebruik van de hun toegewezen tuin.
6. De leden zijn verplicht de hun in huur gegeven tuin goed en regelmatig te
onderhonden en zich te houden aan alle overige in het huishoudelijk
reglernent van de vereniging nader omschreven bepalingerr
VEIIENIGINGSJAAR.
Artikel l2
Ile t ve rerrrgings.laar Ioopt van één janurri tot en rlet ééu cn deltig rlcce nrLrcr
iIE I BESTI-]LIR
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Artikel l3

1.

2.
3

4
5.

Het bestuur van de vereniging wordt door de aigemene vergadering uit

de

leden benoemd.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden.
De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van twee jaar.
De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere fr-rncties worden door
het bestuur onderlinc verdeeld
Elk bestuursiid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster
van aftreding. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in
een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats
III

v

sr^ LLJ\L

Y

wwr Ésrr5ul

De benoeming van bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit meer kandidaten dan er vacatures in het bestuur zijn. De benoeming geschiedt uit een
voordracht van het bestuur en/of r"rit een voordracht van tenrninste vijf
ieden.

Eerr bestuurslid kan, ook ai is hij voor een bepaalde tijd benoemd, altijd
door het bestur-rr tot de eerstkomende algemene vergadering worden
geschorst indien:
a. hij in stnjd met de wet (onder meer Boek 2 Burgerlijk Wetboek artikelen 1 tot en met 52), de statuten, reglementen erv--of besluiteu van
de vereniging handeit;
b. hij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt.In de eerstvolgende algemene vergadering, waarvoor dit nog in de oproep
kan worden vermeld, wordt een voorstel tot ontslag of tot verLenging van
de schorsing van het betrokken bestr-rurslid geagendeerd. Deze versadering
ciienl binncn eclt uraand rra hct uitsprcken vatt dc scltolsrrrg Ie rvot'clcit

7

sehouder-r

Een bestur-rrslid kan, ook ai is hij voor een bepaalde tr.;d benoemd. aitijd
door de algcmene vergadering worden ontslagen of geschorst
9. I-let bestLrLrrslid dat is ontslagen dan wel geschorst casu quo zijrr furtctie
heelt neergeiegd, is verplicht de admrnistratieve bescheiden en verdere
eigendomrnen van de vereniging, die hr.i in zijn bezit heeft, binnen veertien dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuursiid
l(l I-Iet bestr,rurslidmaatschap eindigt met onmiddelhlke ingang:
a. brl overlryden van het bestuurslid;
b. bij beëindiging van het verenigingslidmaatschap van het besttrurslid.TAAK EN BEVOEGDHEDITN
8

1
2

l-let bestLrur is belast met het besturcll vall de vereniginq' behor'rdens die
beperkingen, die irt de statulen r,vorde n verttteld
,{an het dagelijks bestr,iLrr, bestaande Lrit een voorzitler, een secrelans ert
ceu pcrriringmc-ster. '.r'ordt dc cirgelilkse lciclrnq vAn ,,le veter.igit''{
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opgedragen

3.

4.

Indien het aantal bestuursleden beneden de vr.lf is gedaald, blij ft l're t
bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk - in
ieder geval binnen vier weken - een algemene vergadering te beleggen,
waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde

komt.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelcn van zi.jn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur
als zodar-rig worden benoernd, onder nadere goedkeuring van de aigertterte
vergadering. Een omschrijving van de samensteliing en algemene bevoegdheden van comrnissies, waaronder ook begrepen de kascommissie,
wordt in l-ret huishoudeiijk reglement gegeven.
De alger-ne ne ve rgadering stclt cetr beroepscornntissie in. Dc uitspraak van
deze beroepscommissie is bindend. Een omschrijving van de samensteiling
en bevoegdheden van deze commissie wordt in het huishoudelijk reglerneut gegeven

6.

1

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene

vergadering.

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgine,
vervreemding en bezwaring, huur en verhuur van registergoederen en tot
het aangaan van overeenkomsten waarbi.i de vereniging zich als borg of
irooÍiicii.]l< rlccicschLrldcnaar vcrbinclt, ziclt voor cctt cicrclc stct'k tulukt oi'
zich tot zekerheidssteilir-rg voor een schuld van ecll ltrder verbinclt. Cp hct
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroeo
w'orden gedaan. In hr-rur geven van volkstuinen van iret eigen conlpiex valt
buiten het bepaalde in dit lid.
Ilet bestuur is bevoegd tot het opleggen van boetes en/of andere maatreqelen, nadat de algemene vergadering het beleid dienaangaande heeft vastgesteid. Tegetr deze boe les of maatregeien is beroep mogeiijk op de algemene vergadering
De taakstelling van bestuurders wordt nader geregeld in het huishoudelijk
reglenrent

VERTEGENWOORDIGING

Artikel

15

l.

i-let bestur-rr vertegenwoordigt de vereniging. Onverminderd deze bevoeedheid zijn ook twee gezamenlijk handelende leden van het dagelrlks bestuur
bevoegd tot het vertegenwoordigen van de vereniging
2
Fiet bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan éér.t of rneer
der bestuurders, alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen
van die volrlacht, tc vertegen*'oordigen.
ALGEIVIENE VERGA DEI?.]NG

Artikel

i

i6

Aan de algemene,.,erqadering komen aile bevoegdireden toe. die niet door
rle Wct of cic stalutei, ràr-r anilere organen zijn opgedraJen --
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Jaariijks, Lriterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt
een algemene vergadering fiaarvergadering) gehouden.
In de algemene vergade ring komen onder meer aan de orde:
J.
a. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar gcvocrcle bcleid:
het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder overlegging
van de balans en de staat van baten en lasten;
c. het verslag van de kascommissie;
d de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigings;aar;de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar;
f. voorstellen van de leden, mits vier dagen voor de datum der algemene
vergadering schrilteiijk bii ltet secretariaat ingediend.---------------f OEGI\N G EN S'f EMtll:CIt'f

2.

Artikei l7

1.

2.
J.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, kandidaatleden
en ereieden, echter uitgezonderd het in de voigende zin bepaalde. Geen
toegang hebben ieden, kandidaatleden en ereleden, die geschorst zijn.
Geschorste leden en geschorste kandidaatleden hebben toegang tot de
vergadering tijdens de behandeling van het agendapunt waarin het besluit
tot irr-rn schorsing of ontzetting aan de orde komt. ZrJ zljn alsdan bevoegd
daarover het woord te voer€n.
Ieder lid als bedoeid in artikel 5 iid 1 , dat niet geschorst is, is stemgerechtigd en kan éen stem uitbrengen.
Een lid ais bedoeld in artikel 5 lid 1, dat niet geschorst is, kan zi.;n stem
cioor een schriftelijk daartoe gemachtigd ander niet geschorst lid Iaten
Lritbrengen

Een lid kan slechts gemachtigde zijn van eén ander lid'
BIJE,ENR.OEPING

z\rtikcl 1 8
1. De algernette vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. Dc
oproeping gescl-riedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termiln

2.
j.

voor oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
Aigemene vergaderingen worden gehouden zo vaak het bestur-rr dit rvettselijk vrndt, met inacl-rtneming van het bepaalde in artikel 16 ---Voorts is het bestuur op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van
tenminste een zodanig aantal leden a1s bevoegd is tot het uitbrengen van
een tiende deel van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot
hef bijeenroepen van een algemene vergadering op een termr-1n van niet
langer cian vier r.veken na indiening van het verzoek. Ir-rdien aan het
verzoek bimen veertten dagerl geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
,,'erz-oe l<e rs ze lf tot die bijeenroeping overgaan, door oproeoing overeettl<olrstiq hct rlcstclcle oncler litl I ,;an dit artikel dirrr ri'el bii advettctrtic iri
vctctri{itt':
i.:rrlilr:;1,:,:ép i'cel qclez-elt blad irl dc qcLllccl''tc \\':l:11

'1c
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statutair gevestigd is. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursIeden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de
notulen.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
Artikcl
l. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzittcr val de
vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de voorzitter en
zijn plaatsvervanger treedt éen der andere bestuursleden - door het bestuur
aan te wijzen - als voorzitter op. wordt ook op deze wtjze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daann
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
door een andere door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen
gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering tcr goedkeuring worden
voorgelcgd en daarna door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
BESLUITVORMING
: lrllzll rn1. Het trjdens de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is besiissend. Hetzelfde geldt
voor de inhor:d van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over
een niet schriltelrjk vastgelegd yse15tgl.
2. Wordt eci.rter onmiddellijk na het uitspreken van iret in het eerste lid
bedoeide oordeel de juistheid daarvan betwist, dan viudt een uicuwc
stemming plaats, wanneer de rneerderheid van de verqaderirrg of irrdien dc
oorspronkciijke sternming niet lroofdclijk oí'schriftelijk gcschreddc. ccrr
stemgerechtigde aanwezrge dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stenrnring
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alie besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte geldige stemmen
-Blanco stenrmen worden beschor.twd als niet te zijn rritgebracht.
Indien bij een verkiezir-rg varl personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft velkregen, heeft een tweede stemming plaats.
-- dan
Fieeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen,
vinden net zo lang herstemmrngen piaats, totdat:
a. één persoon de volstrekte meerderheid heefï verkregen; of
b. tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemeide herstentmingen (waaronder niet is begrepen de trveede sremnring) wordt telkcns gestenrd tLrsselt de personen op,,vie bil dc voorafgaanclc stcntrniug is gestenrd, cvenwcl nret Lritzouderirrq van de pcrsoou op
wie bij dc voorafgaandc stcnmring hct teringstc aalrtal stenrncll rs Liitgcbraclrt is bi.l die vooralgaande steurrnrng hel qeriitgste aantal stcrunrcn oD
tttcti clau éért persooir Lritqebracht. Cari rvorclt dool lotinq Ltitqent.ttrkt or-',
rt ic ltrr die pcrsoircn brl cir nieli'.r'e sljilntrn,l re:n slcnllleit Ltre:: kr,irrit:r't
"
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worcicu r.ritgcbracht. lngcval bij ccn stcmmirtg Lusscn twcc pcrsoncn dc
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
5. indien de stemmen staken over een voorstel, dat geen betrekking heeft op
de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
6. Allc stcnrrningen gcschiederr nrorrdcling, terrzi.j de voorzittcr ccrr sclrrií'tclijke stemming gewenst acht. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
Schril'telijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten brief es.Bcslr-ritvonning bij acclamatie is mogelijk, tenzij een oI nreer stemgerechtigden hoofdelijke stemnring verlangen.
7. E,en eenstemmig besiuit van alle leden, ook al zijn deze niet in eerr
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezclfde kracht als een beslr-rit van de algemene vergaderin
8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig oÍ'vertegenlvoordigd zijn, kunnen geidige besluiten worden genomen, mits met aigemene
stemmen, omtrent aile aan de orde komende onderwerpen - behalve een
voorstel tot statutenwrjziging of ontbinding - ook al heeft geen oproeping
plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is
enig ander voorscl-rrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen
of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.DII KASCOMMISSIE
Artikcl 2l
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascoLlttttssie.2. Dc kasconrnrissic is samengesteld uit drie vastc leden cn éón lcservclid.
die door en urt de algemene vergadering worden gekozen en geeu lid
mogen zijn van het bestuur
J.
De corlmt ssie onderzoekt de balans en de staat van baten etr lasten met de
toelichting en brengt aan de aigemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
lïet bestuur is verplicht de comnrissie alle door haar gevraaqde informatie
te versciraffen, iraar desger.venst de kas en de waardeu te tottett ett iuzrqe
van de boeken en bescheiden v an de vereniging te geven.
+.
I{et lidmaatschap van de kasco mmissie eindigt:
^
van iret lid;
a. door overlijden
''."J--"
verer-rigingsl
b. door opzegging van zijn verer-rigingslidmaatschap;
c. door opzegging door het iid;d. door ontslag door de algemene vergadering.
Bij cindiging valt het lidmaatscl.rap neemt het reserrelid zijn piaats in. De
kascommissie blrlft alsdan volledig bevoegd.
6. De ieden en reserveleden zijn verplicht tot absolute gehein.rhoudins van
haar bevrndingen en vers chaffen slechts inlicirtingen aan de alqerttene
vergadering en het bestuur.
irlaclcre i-egelingen betretfende hct lunclioiteren van de kascottiutissic
rv o i'cïen,.r n,,sc h re.,'en i n het ltLii sho,,lcle l i j i. re-ele ment.-

Blz.

10

STATUTENWIJZIGING

Artikel 22
l. lrt dc statr-rtc 11 van de verenigirrg karr geen vcralrdcring wordcn aangcbracht
dan door ee n besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wrjziging van de statuten zal worden
2.

voorgesteld.
Zrj die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven

dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop
cle vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als
hiervoor bedoeid, aan alle leden toegezonde
Ilcp bcsiLrit tot statr-rtenwijzigirrg bchoeft tenminste twee/derde van de
J
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde var-t
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de
leclen tegenwoordig of vertegetrwoordigd, dan wordt eeu tweede vergaderilg bijeen geroepen, te houden tenminste vijftien dagen doch uiterlijk
vier weken na de vorige vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in
de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantai tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte Stemmen
4
Een statutenwijziging treedt niet tn werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Voor het compareren bij het verlijden van Ce
desbetreffende akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
l1
^ -+;1-^l

1.

De vereniging wordt ontbonden
a. door een besluit van de algemene vergadering;

b. door faillietverklaring door hetzij opheffing van het

2.

wegens de toestand van de boedel hetzr.; door insolventie;
c. door het geheel ontbreken van leden;
d. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en i van artikel 22 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit tot ontbinding.
Tot het batig saldo na vereffening zijn gerechtigd degenen die ten tijde
van het besluit tot ontbinding lid waren. ieder ontvangt een gelijk deel.
Bij het beslLrit tot ontbinding kan ecltter ook een andere besternntirlg aall
5ct batig saido worclclt gcgcvcu. Dc bockctt ctl bcschcidcrl vtttl tlc tltlt[rotldeu vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na ailoop
cicr'",erellcnirrc coníorm het bepaalde in artikel 24 Boek 2 BLugerir.lk Wetboek

i-ll-il

faillissement

S
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Artikel

l.
2.

1

1

24

De algemene vergadering zar een huishouderryk regrement
vaststerien.
Het huishouderijk regrement mag niet in strijd ,,1ï
n'.t de wet, ook waar
die geen dwingend recht bevat, noch met de statuien.
SLOTBEPALINGEN

Artikei

25

1' In bestuurs-, commissie- of argemene

vergaderingen kunnen geen beslui-

ten wordcn genomen ol. stemnringen worden geltor.,den
ouer pLtnten die
niet in de agenda der vergadering vermerd zij', zurks
uret uitzondering
van het bepaalde in artikel 20 lid g.
Beslissingen in aile zaken waarin brj de wet, de
statuten
iret huishoudelijk reglement niet is voorzien. berusten, behoudens deofverantwoording
aan de algetlene vergadering, bij het bestuur

Aldr.rs vastgesteid door de algemene vergadering van
de vereniging de dato 3 mei i 994, welke-statutei
zrjn
opgenomen in een notariële akte de dato 23 ar-rgustus
1994 voor
vrr R.van l-reLrkerenr te capeiie aa.
den lJssel 'otaris
verieden, gevolgd door een notariële akte

van rectificatie statutenwijziging op 9
1994 voor voornoemcle notaris

september

verleden._
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