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Statuten 
 

Beveiligd: Statuten 
Schiedamse Volkstuindersvereniging Thurlede 
 

 S t a t u t e n 
Artikel 1. 
Naam 
De vereniging draagt de naam: Schiedamse Volkstuindersvereniging “Thurlede”. 
 
Artikel 2. 
Zetel 
De vereniging is gevestigd te Schiedam. 
 
Artikel 3. 
Duur 
De vereniging is opgericht op veertien november negentienhonderd twee en zestig en is aangegaan 
voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 4. 
Doel 

1. De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de 
ruimste zin des woords alsmede: 
a. Het bevorderen van het volkstuinwezen binnen de gemeente Schiedam; 
b. Het behartigen van de belangen van haar leden; 
c. Het onderhouden van contacten met andere volkstuindersverenigingen. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het trachten te verkrijgen van geschikte terreinen bestemd voor volkstuinen, bij voorkeur met 
een permanent karakter; 
b. het beheren van een volkstuinencomplex; 
c. het geven van voorlichting en het organiseren van activiteiten, die het tuinieren als amateur 
betreffen; 
d. het geven van voorlichting en het organiseren van activiteiten, die het tuinieren als amateur 
betreffen; 
e. het bevorderen van een gunstige sfeer op het volkstuincomplex. 

3. Ter ondersteuning van het bereiken van het doel is de vereniging aangesloten bij het Algemeen 
Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland. 

 
Lidmaatschap 
 
Artikel 5. 
Leden, kandidaat-leden, leden van verdienste, ereleden 

1. Als lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen, aan wie naar het oordeel 
van het bestuur een tuin als bedoeld in lid 2 bedoeld in gebruik kan worden gegeven. 

2. Ieder lid heeft recht op gebruik van een door het bestuur aan hem aan te wijzen volkstuin. 
3. Als kandidaat-lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen die schriftelijk 

te kennen hebben gegeven een tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik te willen nemen, maar voor 
wie nog geen tuin beschikbaar is. 

4. Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd leden, die zich voor de vereniging bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt. 

5. Tot erelid kunnen worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen die zich voor de 
vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die geen lid van de vereniging zijn. 

6. In het huishoudelijk reglement kunnen verplichtingen aan leden, kandidaat-leden, leden van 
verdienste en ereleden worden opgelegd en kunnen hun rechten worden beperkt of gegeven. 

7. Slechts leden als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn leden in de zin der wet. 
 
Artikel 6. 
Toelating 
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1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en kandidaat-leden. 
2. Indien het bestuur negatief beslist omtrent de toelating van een lid of een kandidaat-lid kan de 

Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
3. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de Algemene Vergadering op 

voordracht van het bestuur. De Algemene Vergadering kan op voordracht van het  bestuur een 
erelidmaatschap of een lidmaatschap van verdienste ontnemen. 

 
Artikel 7. 
Aanvang van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap vangt aan bij de toetreding tot de vereniging. 
2. Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur schriftelijk verstrekte 

kennisgeving van toelating; toetreding is niet eerder mogelijk dan na de ondertekening van een 
huurovereenkomst voor de huur van een tuin. 

 
Artikel 8. 
Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; 
d. door ontzetting (royement). 

2. Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op de partner, mits aan het gestelde 
in artikel 5 lid 1 wordt voldaan, mits betrokkene bij een andere volkstuindersvereniging niet uit 
het lidmaatschap is ontzet en mits de vereniging in het bezit is van een daartoe ondertekende 
partnerovereenkomst. In al die gevallen waarin een dergelijke overeenkomst niet beschikbaar 
is, besluit het bestuur. 
Is er geen partner of beëindigt de partner ook het lidmaatschap, dan kan wat betreft die tuin het 
lidmaatschap worden voortgezet door een meerderjarig kind of een familielid tot in de derde 
graad van het lid, mits dat kind of familielid lid wordt van de vereniging. 
Ook tijdens leven van het lid kan, op verzoek van dat lid, het lidmaatschap overgaan op een der 
in de vorige zinnen genoemde personen mits aan het gestelde in artikel 5 lid 1 is voldaan. 

3. Opzegging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van twee maanden schriftelijk geschieden aan het bestuur. In 
uitzonderlijke omstandigheden, een en ander ter beoordeling van het bestuur, kan hiervan in 
voorkomende situaties worden afgeweken. 

4. a. Opzegging namens de vereniging kan geschieden met inachtneming van een opzegtermijn 
van twee maanden en mits door het bestuur schriftelijk aan het lid bekend gemaakt wanneer 
een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te 
voldoen. 
b Opzegging kan met onmiddellijke ingang mits door het bestuur schriftelijk aan het lid bekend 
gemaakt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren. 

5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand, nadat 
een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is 
bekend geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. 
Vorenstaande geldt niet indien geldelijke rechten zijn beperkt of geldelijke verplichtingen zijn 
verzwaard. 

6. Ontzetting (royement) kan worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid: 
a. handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging 
of 
b. de vereniging opzettelijk benadeelt. 

7. Het bestuur zal niet eerder tot ontzetting besluiten, dan nadat het lid bij aangetekend schrijven 
ingebreke is gesteld en in de gelegenheid is gesteld binnen veertien dagen alsnog aan zijn 
verplichtingen te voldoen. 

8. a. Bij ontzetting uit het lidmaatschap wordt het betrokken lid binnen een week, nadat het 
bestuur tot ontzetting heeft besloten, schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in 
kennis gesteld. 
b. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting staat voor 
het betrokken lid beroep open op de algemene vergadering. Maakt het lid gebruik van zijn recht 
op beroep dan is het bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, die wordt 
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gehouden binnen een maand na ontvangst van het beroepsschrift.  Voldoet het bestuur hieraan 
binnen de gestelde termijn niet, dan vervalt de ontzetting. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn  lidmaatschapsrechten 
uitoefenen. De lidmaatschapsverplichtingen van het betrokken lid blijven tijdens de schorsing 
onverminderd bestaan, met uitzondering van die  verplichtingen die rechtstreeks verband 
houden met de lidmaatschapsrechten. 

9. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft niettemin de jaarlijkse 
bijdrage voor zijn geheel verschuldigd. 

 
Geldmiddelen 
Artikel 9. 

De geldmiddelen worden gevormd door: 
a. inleggelden; 
b. contributies; 
c. huuropbrengsten voor in gebruik geven van de tuinen; 
d. boetes; 
e. gekweekte rente; 
f. subsidies; 
g. toevallige baten; 
h. donaties; 
i. overige inkomsten. 

Jaarlijkse contributie en andere verplichtingen 
Artikel 10. 

1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, zoals die door de algemene 
vergadering is vastgesteld. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van deze 
verplichting. 

2. In de door het lid aan de vereniging verschuldigde contributie zijn begrepen alle op zijn tuin 
rustende lasten, waaronder door de vereniging aan derden verschuldigde bedragen. De 
algemene vergadering stelt vast op welke wijze de lasten van de vereniging over de leden 
worden omgeslagen. 

3. De contributie en de andere financiële verplichtingen dienen jaarlijks voor één april te worden 
voldaan, tenzij met het bestuur een afwijkende betalingsregeling is overeengekomen. 

4. Het lid is verplicht zich bij zijn verblijf op het tuincomplex te gedragen met inachtneming van de 
belangen van de vereniging en van de andere leden van het tuincomplex en geen overlast te 
veroorzaken. 

5. Het lid is voorts verplicht zijn tuin, bouwsels en beplantingen goed en regelmatig te 
onderhouden, onkruid te verwijderen, zijn grond niet te vervuilen, schadelijke effecten voor het 
milieu te vermijden en alleen de door de vereniging toegelaten bestrijdingsmiddelen te 
gebruiken. 

6. a. Een lid is verplicht de door het bestuur vastgestelde en opgedragen werkzaamheden ten 
behoeve vanhet beheer en/of onderhoud van het gemeenschappelijk gedeelte en begrenzingen 
van het tuincomplex en/of van en aan de verenigingseigendommen te verrichten (het 
zogenaamde algemeen werk). Daartoe kan een rooster worden opgesteld. Het lid is verplicht 
het algemeen werk te verrichten op de in het rooster vermelde data en tijden. Indien de 
lichamelijke gesteldheid van een lid aantoonbaar niet toelaat om (bepaalde onderdelen van) het 
algemeen werk te verrichten, kan hij – indien geen vervangende werkzaamheden voorhanden 
zijn – door het bestuur vrijgesteld worden van zijn algemeen werk. Het lid kan het algemeen 
werk met toestemming van het bestuur door een ander laten verrichten. 
b. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, die is ontstaan tijdens het algemeen 
werk van het lid. De vereniging is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. 
c. De algemene vergadering kan een door het lid verschuldigde boete vaststellen voor elke 
keer dat hij in gebreke blijft algemeen werk te verrichten. 



 4 

7. Het niet voldoen aan het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 levert een overtreding op. Het bij 
herhaling niet voldoen aan bedoelde verplichting vormt voor de vereniging een grond om het 
lidmaatschap door opzegging te beëindigen. Deze bevoegdheid komt het bestuur toe. 

8. a. Het is het lid niet toegestaan de bouwsels en beplantingen tot meerdere zekerheid aan 
anderen dan de vereniging in onderpand te geven of over te dragen. 
b. Het lid verleent door aanvaarding van zijn lidmaatschap een onherroepelijke machtiging aan 
de vereniging om tot verkoop of verwijdering van de bouwsels en beplantingen over te gaan 
indien hij in gebreke blijft aan enige financiële verplichting te voldoen, nadat hem door het 
bestuur een laatste termijn van vier weken is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te 
voldoen. 
c. Blijft het lid na die laatste termijn in gebreke aan zijn verplichtingen tegenover de vereniging 
te voldoen, dan vervallen de bouwsels en beplantingen in volledig eigendom aan de vereniging 
en is het bestuur gerechtigd om deze bouwsels en beplantingen te verkopen en al wat de 
vereniging op grond van het lidmaatschap van het lid te vorderen heeft, te verrekenen met wat 
de vereniging van het lid onder zich heeft of zal krijgen met de opbrengst van de verkoop van 
de bouwsels en beplantingen. De kosten van de verkoop en/of verwijdering komen voor 
rekening van het lid. Het bestuur betaalt alsdan het eventueel resterende bedrag binnen vier 
weken na de verkoop aan het desbetreffende (voormalige) lid. 
d. Het lid machtigt het bestuur onherroepelijk om in een voorkomend geval zijn tuin en 
bouwsels te betreden om uitvoering te geven aan het in dit artikel bepaalde. 

9. a. Met voorafgaande toestemming van het bestuur is een lid gerechtigd om bij beëindiging van 
zijn lidmaatschap zijn bouwsels en beplantingen aan een ander lid of een toe te laten lid te 
verkopen, dit met inachtneming van het in dit lid en in een reglement hierover bepaalde. 
b. Verkoop kan niet eerder plaatsvinden dan na taxatie van bouwsels en beplantingen op de 
wijze, zoals in een reglement is bepaald. De algemene vergadering kan voor een taxatie een 
maximumbedrag vaststellen. 
c. Verkoop kan alleen door tussenkomst van het bestuur plaatsvinden. Het bedrag van de 
opbrengst, mits niet hoger dan de getaxeerde waarde, dient door het kopende lid te worden 
bijgeschreven op de door de vereniging opgegeven bankrekening. De vereniging voldoet 
binnen vier weken na ontvangst van het bedrag aan het verkopende lid het hem toekomende 
bedrag. Betalingsachterstanden, boetes of andere kosten die de vereniging ten behoeve van 
het verkopende lid heeft gemaakt, zoals in de statuten en het huishoudelijk reglement voorzien, 
worden alsdan op het te betalen bedrag in mindering gebracht. 

10. a. Indien geen verkoop of overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden, 
dient het lid op de datum van beëindiging van zijn lidmaatschap zijn tuin als “zwarte grond” (dat 
wil zeggen ontdaan van alle bouwsels en beplantingen) ten genoege van het bestuur op te 
leveren. 
b. Blijft het lid hiermede na een hem gestelde termijn in gebreke, dan wordt de tuin voor 
rekening van het lid in de vereiste staat van “zwarte grond” gebracht. In dat geval wordt het lid 
geacht onherroepelijk afstand te hebben gedaan van zijn eigendommen. 
c. Ingeval van royement of opzegging door de vereniging bepaalt het bestuur de datum waarop 
aan het in dit artikel bepaalde dient te zijn voldaan. Het lid is verplicht op die datum zijn tuin te 
hebben ontruimd. 

 
Verenigingsjaar 
Artikel 11 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het boekjaar is gelijk aan het 
verenigingsjaar. 

Het bestuur 
Artikel 12 
Benoeming, schorsing, ontslag 

1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden 
benoemd. 

2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. 
3. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar. 
4. De voorzitter wordt in functie gekozen; andere functies worden door het bestuur onderling 

verdeeld. 
5. Elk bestuurslid treedt af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De 

aftredende is terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature is het 
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bestuur gemachtigd in die vacature te voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering. 
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn 
voorganger. 

6. 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 uit een 
voordracht van tenminste tien leden. 

7. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, altijd door het bestuur tot de 
eerstkomende algemene vergadering worden geschorst indien: 
a. hij in strijd met de wet (onder meer Boek 2 Burgerlijk Wetboek – artikelen 1 tot en met 52), 
de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt; 
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 bestuurslid geagendeerd. 
Deze vergadering dient binnen een maand na het uitspreken van de schorsing te worden 
gehouden. 

8. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, altijd door de algemene 
vergadering worden ontslagen of geschorst. 

9. Het bestuurslid dat is ontslagen dan wel geschorst c.q. zijn functie heeft neergelegd is verplicht 
de administratieve bescheiden en verdere eigendommen van de vereniging, die hij in zijn bezit 
heeft, binnen veertien dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen 
bestuurslid. 

10. Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang bij beëindiging van het 
verenigingslidmaatschap van het bestuurslid. 

  

Artikel 13 
Taak en bevoegdheden 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging behoudens de beperkingen, die in de 
statuten worden vermeld. 

2. Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit de voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 
Aan het dagelijks bestuur is de dagelijkse leiding van de vereniging opgedragen. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur als zodanig worden benoemd, onder 
nadere goedkeuring van de algemene vergadering. Een omschrijving van de samenstelling en 
algemene bevoegdheden van de commissies wordt in het huishoudelijk reglement gegeven. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten inzake kopen, verkopen, verwerven, verhuren, vervreemden, huren of 
bezwaren van registergoederen; het sluiten van kredietovereenkomsten en het sluiten van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden 
gedaan. In gebruik geven van volkstuinen van het eigen complex valt buiten het bepaalde in dit 
lid. 

5. Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van boetes en/of andere maatregelen nadat de 
Algemene Vergadering het beleid dienaangaande heeft vastgesteld. Tegen deze boete of 
maatregelen is beroep mogelijk op de Algemene Vergadering. 

6. De taakstelling van de bestuurders wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 14 
Vertegenwoordiging 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Onverminderd deze 
bevoegdheid zijn ook twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur bevoegd 
tot het vertegenwoordigen van de vereniging. 

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer van de bestuurders, 
alsook aan anderen, om de vereniging, binnen de grenzen van die volmacht, te 
vertegenwoordigen. 

 
De kascommissie 
Artikel 15 
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1. Indien artikel 48 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dit vereist, benoemt de algemene 
vergadering jaarlijks een kascommissie. 

2. De kascommissie is samengesteld uit twee vaste leden en één reservelid, die door en uit de 
algemene vergadering worden gekozen en geen lid mogen zijn van het bestuur. 

3. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting en 
brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht 
de commissie alle door haar gevraagde informatie te verschaffen, haar desgewenst de kas en 
de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

4. Het lidmaatschap van de kascommissie eindigt: 
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging van het verenigingslidmaatschap; 
c. door opzegging door het lid; 
d. door ontslag door de algemene vergadering. 

5. Bij eindiging van het lidmaatschap neemt het reservelid zijn plaats in. De kascommissie blijft 
alsdan volledig bevoegd. 

6. De leden en reserveleden zijn verplicht tot absolute geheimhouding van haar bevindingen en 
verschaffen slechts inlichtingen aan de algemene vergadering en het bestuur. 

7. Nadere regelingen betreffende het functioneren van de kascommissie worden omschreven in 
het huishoudelijk reglement. 
 

Artikel 16  
Algemene Vergadering 

1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 
statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 
vergadering (jaarvergadering) gehouden. In deze algemene vergadering komen onder meer 
aan de orde: 
a. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid; 
b. het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder overlegging van balans en staat 
van baten en lasten; 
c. het verslag van de kascommissie; 
d. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar; 
e. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. 

 
Artikel 17 
Toegang en stemrecht 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben zowel de leden als leden van verdienste en 
ereleden alsmede hun wettelijke echtgenoten of partners, echter uitgezonderd het in de 
volgende zin bepaalde. Geen toegang hebben leden, leden van Verdienste en ereleden, die 
geschorst zijn, alsmede hun wettelijke echtgenoten of partners. Leden en kandidaat-leden 
hebben toegang tot de vergadering tijdens het agendapunt waarin het besluit tot hun schorsing 
of ontzetting wordt behandeld en zijn bevoegd daarover het woord te voeren. 

2. Ieder lid als bedoeld in artikel 5 lid 1, dat niet geschorst is, heeft stemrecht en kan een stem 
uitbrengen. 

3. Een lid als bedoeld in artikel 5 lid 1, dat niet geschorst is, kan zijn stem door een schriftelijk 
daartoe gemachtigd ander lid, mits niet geschorst, laten uitbrengen. Een lid kan slechts 
gemachtigd zijn van één ander lid. 

 
Artikel 18 
Bijeenroeping 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt 
schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste tien 
dagen. 

2. Algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit wenselijk vindt, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 16. 

3. Voorts is het bestuur op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van tenminste een zodanig 
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de 
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Algemene Vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een 
termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het  verzoek. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gehoor wordt gegeven kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het gestelde 
onder lid 1 van dit artikel dan wel bij advertentie in tenminste één veel gelezen dagblad of huis-
aan-huisblad in de  Schiedam. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen der notulen. 

 
Artikel 19 
Voorzitterschap en notulen 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn 
plaatsvervanger. Bij afwezigheid van voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt een van de 
andere bestuursleden – door het bestuur aan te wijzen – als voorzitter op. Wordt ook op deze 
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of door een 
ander door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de 
eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna door de voorzitter en 
de secretaris worden ondertekend. 

 
Artikel 20 
Besluitvorming 

1. Het tijdens de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag 
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor 
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in eerste lid bedoelde oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene 
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco 
stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 
heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid 
verkregen, dan vinden net zolang herstemmingen plaats, totdat 
a. één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, of 
b. tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens 
gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd. Op de 
persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht, 
kunnen bij de bij de daaropvolgende nieuwe herstemming, geen stemmen worden uitgebracht. 
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon 
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming 
geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee 
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

5. Indien de stemmen staken over een voorstel, dat niet betrekking heeft op de verkiezing van 
personen, dan is het voorstel verworpen. 

6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst 
acht. Over personen wordt schriftelijke gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één of meer 
stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangen. 

7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, 
mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 
algemene vergadering. 

8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen 
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde 
komende onderwerpen –behalve een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding- ook al heeft 
geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig 
ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband 
houdende formaliteit niet in acht genomen. 
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Statutenwijziging 
Artikel 21 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een 
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij 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 de 
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle 
leden toegezonden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in 
een vergadering waarin tenminste een/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd 
is. Is niet een/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede 
vergadering bijeengeroepen, 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 aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden 
besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
Voor het compareren bij het verlijden van de desbetreffende akte is ieder lid van het dagelijks 
bestuur bevoegd. 
 

Ontbinding 
Artikel 22 

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, na 
faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, 
hetzij door insolventie, door het geheel ontbreken van leden of door de rechter in de gevallen 
die de wet bepaalt. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige 
toepassing op een besluit tot ontbinding. 

2. Tot het batig saldo na vereffening zijn gerechtigd degenen die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan 
echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 

3. Het archief van de vereniging zal alsdan aan een door de algemene vergadering aan te wijzen 
natuurlijke- of rechtspersoon ter bewaring worden aangeboden. 

 
Huishoudelijk Reglement 
Artikel 23 

1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd met de wet zijn, noch met de statuten. 

 
Slotbepalingen 
Artikel 24 

1. In bestuurs-, commissie- of algemene vergaderingen kunnen geen besluiten worden genomen 
of stemmingen worden gehouden over punten die niet in de agenda der vergadering vermeld 
zijn, zulks met uitzondering van het bepaalde in artikel 20 lid 8. 

2. Beslissingen in alle zaken waarin bij wet, statuten of huishoudelijk reglement niet is voorzien, 
berusten, behoudens de verantwoording aan de algemene vergadering, bij het bestuur. 
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