STATUTEN Wassenaarse Volkstuinders Vereniging

(11-3-2013)

Artikel 1: Naam, zetel en duur
De Vereniging draagt de naam: Wassenaarse Volkstuinders Vereniging en is in Wassenaar gevestigd.
De Vereniging is op 3 december 1954 te Wassenaar opgericht.
Artikel 2: Doelstellingen:
De Vereniging stelt zich ten doel:
a. Het bieden van een gezonde vrijetijdsbesteding;
b. Het in cultuur brengen van de haar toegewezen of de door haar gepachte of de door haar als
eigenaresse of zakelijke gerechtigde toebehorende gronden.
c. Het gezamenlijk inkopen van zaden, meststoffen, enzovoorts.
d. Het bevorderen dat aan de tuinen met eventuele opstallen de vereiste zorg wordt besteed.
Artikel 3: Lidmaatschap
Lid van de vereniging kunnen worden alle meerderjarige en minderjarige personen, voor zover deze
laatste een garantieverklaring van de ouders kunnen overleggen. Het lidmaatschap kan worden
verkregen door dit bij het Bestuur aan te vragen en kan te allen tijde ingaan, minstens voor de duur van
een heel verenigingsjaar.
Het lidmaatschap kan eindigen door:
a. Door opzeggen, schriftelijk, twee maanden voor het eindigen van het verenigingsjaar bij de
secretaris.
b. Door overlijden , waarbij echtgeno(o)t(e), respectievelijk bloedverwanten in de eerste graad
bij voorrang in aanmerking komen voor overname van de tuin.
c. Door royement.
Geen lid kan de vereniging in rechte aanspreken.
Artikel 4: Royement
Royement geschiedt uitsluitend door de Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur is bevoegd tot
schorsing in geval van wanbetaling en in geval van slechte tuinrapporten. De Ledenvergadering kan
een schorsing ongedaan maken of zet de schorsing om in een royement. Beroep tegen schorsing dient
plaats te hebben binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van schorsing.
Artikel 5: Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 6: Geldmiddelen
De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit contributies, vrijwillige bijdragen en andere
inkomsten.
Artikel 7: Bestuur
Het bestuur bestaat uit ten minste zeven leden, te weten een voorzitter, een vice-voorzitter, een eersteen tweede secretaris, een eerste- en tweede penningmeester en een commissaris. De voorzitter wordt
door de Ledenvergadering in functie gekozen, telkens voor twee jaren, de overige leden verdelen de
functies onderling en treden voor de helft om de twee jaren af. Commissarissen treden evenwel
jaarlijks af. Alle afgetreden bestuursleden kunnen zich direct herkiesbaar stellen. Bestuursleden
worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd, geschorst en ontslagen.
Het Bestuur is belast met de algemene leiding van de Vereniging en is verantwoording schuldig aan
de Algemene Ledenvergadering.
De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris of hun
plaatsvervangers.
Het Bestuur is met toestemming van de Algemene Ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor schuld aan een derde verbindt.

Artikel 8: Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks in de maand januari gehouden. Op deze vergadering
worden de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester uitgebracht; bovendien brengt in deze
vergadering de kascommissie haar rapport uit.
De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar wordt tevens op deze vergadering vastgesteld, evenals
de eventuele verder verplichtingen van de leden.
De uitnodiging met de agenda dient te minste veertien dagen voor de vergadering door de secretaris te
worden verzonden aan de adressen van de leden.
Artikel 9: Buitengewone ledenvergadering
Het Bestuur kan op eigen initiatief een Buitengewone Ledenvergadering uitschrijven. Het Bestuur
moet dit doen binnen vier weken op een met redenen omkleed verzoek van ten minste een tiende van
het ledenaantal.
Artikel 10: Stemming
De stemmingen worden beslist bij meerderheid van stemmen. Dat wil zeggen de helft van de
uitgebrachte stemmen plus minstens één, uitgezonderd het bepaalde in artikel 11 en 12. Bij staking
van stemmen zal tweemaal worden overgestemd, bij wederom staken van de stemmen zal het lot
beslissen.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.
Indien op een complex een voorziening van algemene aard voor algemeen belang bij meerderheid van
stemmen der aanwezige leden van het onderhavige complex nodig wordt geoordeeld, geldt deze
beslissing voor alle leden van het complex.
Artikel 11: wijziging van statuten en reglement
Wijziging van statuten of reglement kan slechts geschieden in een Algemene Ledenvergadering met
een meerderheid van minimaal twee derde der uitgebrachte stemmen.
De uitnodiging tot deze vergadering dient met uitdrukkelijke vermelding der voorgestelde
wijziging(en), tenminste veertien dagen tevoren te worden verzonden.
Artikel 12: Ontbinding
Een besluit tot ontbinding der Verenging kan slechts worden genomen in een Buitengewone
Ledenvergadering, uitdrukkelijk tot dat doel minstens veertien dagen tevoren schriftelijk
samengeroepen, in welke vergadering ten minste drie vierde gedeelte van het aantal leden der
vereniging zich voor ontbinding uitspreekt.
Bij het besluit tot ontbinding zal aan het overblijvend saldo door de Ledenvergadering een
bestemming worden gegeven.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 februari 1979..
w.g
w.g.
De Voorzitter
De secretaris

