STATUTEN
Van de Belangenvereniging ‘Toekomst Tuinderij Groot’
Naam en zetel
Artikel 1
1. De belangenvereniging ( hierna: Vereniging) draagt de naam:
‘Toekomst Tuinderij Groot’.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Woerden.
Leden
Artikel 2
1. De leden van de Vereniging zijn particulieren, die hun woonverblijf hebben in een op 1
januari 2007 bestaand pand rond het gebied aan te duiden als De Tuinderij Groot; daarmee
wonen zij in één van de navolgende straten: Ambachtsheerelaan, Tiendweg, Meerkoet,
Reiger, Tuinderij of de Schoollaan.
2. Per wooneenheid (postadres) kunnen maximaal twee particulieren lid zijn.
3. Het wonen rond De Tuinderij Groot verbindt de leden. De omwonenden hebben gezamenlijk
de wens om in gesprek te zijn met de plannenmakers voor het gebied De Tuinderij Groot.
Doel en middel
Artikel 3
1. Het bereiken van een invulling inclusief de eventuele ontsluiting in en rond het
(inbreidings)gebied De Tuinderij Groot, die het woon- en leefmilieu voor de omwonenden
positief beïnvloedt ten opzichte van de status anno 2006 (i.c. een landelijk karakter).
2. De Vereniging wil dit bereiken door overleg met alle betrokken partijen en door het
ontwikkelen van activiteiten die daarop aansluiten.
Duur
Artikel 4
De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Lidmaatschap
Artikel 5
1. De Vereniging kent alleen leden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de Vereniging.
2. Het lidmaatschap wordt schriftelijk opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
3. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
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a.

indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
b. wanneer een lid strijdig handelt met de beginselen van de Vereniging of anderszins
schade toebrengt;
c.
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door
de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
4. De Vereniging kan het lidmaatschap met een maand opzeggen als het lid na herhaaldelijke
schriftelijke aanmaning niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
Vereniging.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage
van dat boekjaar volledig verschuldigd door het lid, tenzij het bestuur anders beslist.
Contributies
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld
door de algemene ledenvergadering. Vaststelling van een contributie van € 0,- behoort tot de
mogelijkheden.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 leden.
2. Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter. In het geval van slechts 2 bestuursleden
benoemt de algemene ledenvergadering de voorzitter.
3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de
Vereniging.
4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot ontslag met
een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode zoals besloten door algemene
ledenvergadering.
6. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.
7. In geval van slechts 2 bestuursleden beslist het bestuur bij consensus. Wanneer er geen
consensus is, is het voorstel niet aangenomen. Zo gewenst roept één van de bestuursleden
binnen een maand een algemene ledenvergadering bijeen, waarin in ieder geval het niet
aangenomen besluit wordt voorgelegd.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging.
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan de voorzitter samen met een andere
bestuurder.
4. De voorzitter kan zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid in een specifiek geval overdragen
aan een bestuurslid.
5. Het bestuur is niet bevoegd geldelijke verplichtingen aan te gaan waarvan het duidelijk is dat
ze niet gedekt kunnen worden door de beschikbare middelen.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 10
1. Het bestuur organiseert telkens wanneer zij dit nodig acht een algemene ledenvergadering.
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2. Een groep van ten minste 5 stemgerechtigde leden kan ook een algemene ledenvergadering
bijeenroepen. Het bestuur is verplicht hier haar volledige medewerking aan te leveren. Indien
het bestuur de algemene ledenvergadering niet binnen 14 dagen bijeenroept op een datum van
maximaal 30 dagen nadien, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een
advertentie in ten minste één in Harmelen veel gelezen krant. De verzoekers kunnen alsdan
anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de
notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling
aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen; de dag van oproeping
en van de vergadering niet meegeteld. Bij de oproeping worden de te behandelen
onderwerpen vermeld.
Artikel 11
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden.
2. Ieder lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering. Leden kunnen stemmen via een
schriftelijke volmacht aan een stemgerechtigde. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste
twee andere stemgerechtigde leden als gevolmachtigde optreden.
3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering
worden gehouden.
4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij
verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee
personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 12
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij zijn afwezigheid
diens plaatsvervanger. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in
haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel over de uitslag
van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats
• als de meerderheid van de vergadering dit verlangt of
• als een enkele stemgerechtigde aanwezige dit verlangt in het geval dat er bij de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is gestemd.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Een door de voorzitter aangewezen persoon maakt notulen. Deze notulen worden in dezelfde
of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld. De notulen worden binnen
zes weken na de gehouden vergadering aan alle leden verstuurd.
Artikel 13
1. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Op de eerste ledenvergadering na het afgesloten boekjaar brengt het bestuur zijn verslag uit
over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt dan van alle
jaren die verstreken zijn de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor; voor zover deze jaarstukken niet
eerder zijn voorgelegd.
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4.

De jaarstukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van
een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Bij de
jaarstukken is gevoegd het verslag van de kascommissie.
De kascommissie wordt door de algemene ledenvergadering benoemd en bestaat uit ten
minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage in de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.

Statutenwijziging
Artikel 14
1. Wijziging van de statuten kan alleen plaatshebben door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in die vergadering wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
Ontbinding en vereffening
Artikel 15
1. De algemene ledenvergadering kan met tweederde meerderheid besluiten de Vereniging te
ontbinden.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming
vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de
Vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging moeten worden bewaard gedurende
tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door het bestuur als zodanig
is aangewezen.
Reglementen
Artikel 16
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 14
van toepassing.
Slotbepaling
Artikel 17
Aan de algemene ledenvergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Gewijzigd conform de ledenvergadering van 30 mei 2013.
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