STATUTEN ____________________________________________________
Naam en zetel__________________________________________________
Artikel 1 ______________________________________________________
2. De vereniging is genaamd: Huurdersvereniging Reeuwijk, _____________
3. De vereniging is gevestigd in Reeuwijk (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk).
4. De vereniging heeft als werkgebied Reeuwijk-Dorp, Reeuwijk-Brug,______
Sluipwijk, Waarder en Driebruggen._______________________________
Definities _____________________________________________________
Artikel 2 ______________________________________________________
In deze statuten wordt verstaan onder: _______________________________
- Vereniging: Huurdersvereniging Reeuwijk. _________________________
- Verhuurder: Woningbouwvereniging Reeuwijk, statutair gevestigd te _____
Reeuwijk, en diens rechtsopvolgers. ______________________________
- Huurder: degene die een woongelegenheid van Verhuurder huurt in het __
artikel 1 lid 3 bedoelde werkgebied en daarin zijn hoofdverblijf heeft______
alsmede degene die de woongelegenheid met toestemming van ________
Verhuurder huurt._____________________________________________
Doel en middelen_______________________________________________
Artikel 3 ______________________________________________________
De vereniging is een huurdersorganisatie in de zin van de Wet op het overleg
huurders verhuurder. De vereniging stelt zich ten doel: __________________
- het behartigen van de belangen van de huurders van woningen die in ____
eigendom zijn van de te Reeuwijk gevestigde Woningbouwvereniging ____
Reeuwijk en diens rechtsopvolgers;_______________________________
- het (doen) waarborgen van de rechtspositie van huurders van de _______
verhuurder;__________________________________________________
- het in gezamenlijk overleg met betrokkenen bevorderen van de _________
leefbaarheid en het welzijn in de directe omgeving van de woningen van__
de verhuurder; _______________________________________________
- het verlenen van ondersteuning en advies aan de huurders van de ______
verhuurder; en voorts__________________________________________
- om al hetgeen te doen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband ____
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. _
Artikel 4 ______________________________________________________
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: ______________
a. het verstrekken van informatie aan huurders en het beleggen van _______
bijeenkomsten voor de huurders;_________________________________
b. de belangen van de huurders te behartigen in overlegsituaties met de ____
verhuurder en met eventuele andere gesprekspartners op elk niveau; ____
c. het nastreven van inspraak van de huurders met betrekking tot het beleid _
van de verhuurder op het gebied van het wonen in de breedste zin van het
woord; _____________________________________________________
d. het actief peilen van de meningen van huurders;_____________________
e. het stimuleren, initiëren en steunen van elke activiteit die het doel tracht te
verwezenlijken in materiële en immateriële zin; ______________________
f. het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met verhuurder, _____

waarin het bepaalde in de artikelen 3 en 4 zoveel mogelijk tot uiting dient _
te komen; ___________________________________________________
g. het gebruik maken van het informatierecht, gekwalificeerd adviesrecht en _
instemmingsrecht en alle andere wettelijke middelen die nodig kunnen zijn
om de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken. _____________
Het lidmaatschap_______________________________________________
Artikel 5 ______________________________________________________
1. Lid van de vereniging kunnen worden degenen die de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt en huurder in de zin van lid 2 zijn. Per _____________
woongelegenheid kunnen ten hoogste twee personen lid van de vereniging
worden, mits zij ieder huurder in de zin van artikel 2 van onderhavige ____
statuten zijn._________________________________________________
2. Degene die lid van de vereniging wil worden meldt zich daarvoor________
schriftelijk aan bij het bestuur. Onder schriftelijke aanmelding wordt tevens
verstaan de aanmelding middels elektronisch communicatiemiddel, mits __
deze aanmelding reproduceerbaar is. _____________________________
3. Het bestuur beslist over toelating van leden. Het besluit wordt zo spoedig _
mogelijk aan de betrokkenen schriftelijk medegedeeld. Wanneer het _____
bestuur beslist een persoon niet toe te laten als lid, moet het bestuur de __
afgewezene binnen vier weken na het bestuursbesluit schriftelijk van de __
reden(en) van de afwijzing in kennis stellen. ________________________
4. Wie door het bestuur niet als lid wordt toegelaten, kan tegen dat besluit bij
de algemene vergadering in beroep gaan. Dit beroep moet plaatsvinden __
binnen vier weken nadat de afgewezene het bericht van afwijzing van het _
bestuur heeft ontvangen. _______________________________________
5. De algemene vergadering moet binnen een maand nadat de afgewezene _
bij haar in beroep is gegaan over dat beroep een besluit nemen. Het _____
bestuur deelt aan de afgewezene terstond schriftelijk mee welk besluit de _
algemene vergadering heeft genomen. ____________________________
6. De leden zijn elk jaar een door de algemene vergadering vastgestelde ___
contributie verschuldigd. De algemene vergadering kan het bedrag van de
contributie op nihil vaststellen. ___________________________________
7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle _
leden zijn opgenomen._________________________________________
Einde van het lidmaatschap ______________________________________
Artikel 6 ______________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt:_______________________________________
a. door het overlijden van het lid; ________________________________
b. aan het eind van het kalenderjaar door schriftelijke opzegging door het
lid vóór één december van het betreffende kalenderjaar;____________
c. door schriftelijke opzegging door de vereniging;___________________
d. door ontzetting (royement);___________________________________
e. door beëindiging van de huurovereenkomst van het lid met de _______
verhuurder. _______________________________________________
2. Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan
een besluit dat betrekking heeft op de financiële verplichtingen van de____
leden. ______________________________________________________
3. Het lidmaatschap kan door het lid op elk moment en met onmiddellijke ___

ingang door opzegging worden beëindigd. Wanneer het lidmaatschap in __
de loop van een boekjaar eindigt, blijkt niettemin de contributie voor het __
gehele jaar verschuldigd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren._______
4. Namens de vereniging kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen: _____
a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die ___
door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld;_____________
b. wanneer een lid, na daartoe te zijn aangemaand, zijn contributie niet __
betaalt; __________________________________________________
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het _
lidmaatschap te laten voortduren.______________________________
5. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan alleen geschieden _
tegen de laatste dag van de maand en met inachtneming van een _______
opzeggingstermijn van één maand. _______________________________
6. Het bestuur kan uitsluitend besluiten een lid uit het lidmaatschap te ______
ontzetten indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten _
van de vereniging handelt of als het lid de vereniging op onredelijke wijze _
benadeelt. __________________________________________________
Bestuur_______________________________________________________
Artikel 7 ______________________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zevenpersonen. Het
aantal leden van het bestuur wordt bepaald door de algemene__________
vergadering, bij voorkeur op een oneven aantal. _____________________
2. De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de algemene_______
vergadering. _________________________________________________
3. Is het bestuur niet voltallig dan behoudt het zijn bevoegdheden. Het _____
bestuur bevordert dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien, ___
met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. ____________________
4. Voor vacatures in het bestuur kunnen kandidaten worden gesteld door het
bestuur en door ieder lid van de vereniging. Tijdig voor elke verkiezing stelt
het bestuur de leden in kennis van het aantal vacatures. ______________
5. Een kandidaatstelling voor het bestuur, anders dan door het bestuur _____
gedaan, dient aan de volgende eisen te voldoen: ____________________
a. de kandidaat verklaart schriftelijk de kandidatuur te aanvaarden en te _
voldoen aan de eisen voorverkiesbaarheid; ______________________
b. de kandidaatstelling vermeldt naam, voornaam en adres van de______
kandidaat;________________________________________________
c. de kandidaatstelling vermeldt naam, voornaam en adres van de______
voorsteller(s); _____________________________________________
d. de kandidaatstelling is bij de secretaris van de vereniging ingediend___
vóór de door het bestuur in de bekendmaking vermelde datum. Deze__
datum ligt ten minste vier weken na de dag waarop degenen die tot ___
kandidaatstelling bevoegd zijn, geacht kunnen worden kennis te _____
hebben genomen van de bekendmaking.________________________
6. Indien het bestuur zelf kandidaten stelt, vermeldt het bestuur dit in de ____
kennisgeving als bedoeld in het vierde lid. Het bepaalde in het vijfde lid___
onder a, b en d is op de kandidaten van het bestuur van overeenkomstige
toepassing.__________________________________________________
7. Het bestuur bevestigt elke uitgebrachte kandidaatstelling schriftelijk aan de
kandidaat en de voorsteller(s).___________________________________

8. Het bestuur stelt na afloop van de termijn van kandidaatstelling een______
kandidatenlijst op. Deze lijst vermeldt de kandidaten van het bestuur en de
kandidaten die zijn aangemeld overeenkomstig het bepaalde in het vijfde _
lid van dit artikel. De kandidatenlijst wordt uitgereikt met de oproeping voor
de vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden. ________________
9. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een_
secretaris aan. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter wanneer de _____
voorzitter verhinderd is of tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn functie uit te
oefenen. ____________________________________________________
10. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun ____________
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in__
de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. ____________________
Artikel 8 ______________________________________________________
1. Uitsluitend huurders van woongelegenheden van verhuurder kunnen lid __
van het bestuur zijn.___________________________________________
2. Lid van het bestuur kan niet zijn: _________________________________
a. een persoon die in dienst is van de verhuurder; ___________________
b. een persoon die deel uitmaakt van het bestuur van de verhuurder; ____
c. een persoon die een toezichthoudende functie heeft met betrekking tot
verhuurder. _______________________________________________
Artikel 9 ______________________________________________________
1. Een bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn verkiezing af, volgens _____
eendoor het bestuur op te maken rooster van aftreden. _______________
2. Elke twee jaar vindt een verkiezing van bestuurders plaats, waarbij de helft
van de bestuurders wordt gekozen. Indien het bestuur uit een oneven ____
aantal leden bestaat, wordt bij de ene verkiezing de helft van het aantal __
bestuursleden, afgerond naar boven, gekozen, en wordt bij de volgende __
verkiezing de andere helft van het aantal bestuursleden, afgerond naar___
beneden, gekozen.____________________________________________
3. Degene die tot bestuurslid is gekozen, treedt in functie aan het einde van _
de vergadering waarin diens verkiezing heeft plaatsgevonden.__________
4. Een op grond van lid 1 afgetreden bestuurslid kan eenmaal opnieuw_____
worden gekozen tot bestuurder. Bij herverkiezing worden dezelfde regels _
in acht genomen als die welke voor verkiezing gelden. ________________
5. Wie gekozen wordt in de plaats van een tussentijds afgetreden bestuurslid,
neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.______
Artikel 10 _____________________________________________________
1. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering worden geschorst of__
ontslagen. __________________________________________________
2. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het ___
bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de_____
gelegenheid is geboden om door de algemene vergadering te worden____
gehoord.____________________________________________________
3. Voor een besluit tot ontslag is een meerderheid van tweederde van de ___
uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de algemene ______
vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat over het _____
ontslag van een bestuurslid wordt beslist. __________________________

4. Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een ____
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn._____________
Artikel 11 _____________________________________________________
Het bestuurslidmaatschap eindigt:___________________________________
a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij of zij is gekozen; _______
b. door ontslag door de algemene vergadering;________________________
c. door ontslagneming door het bestuurslid zelf; _______________________
d. zodra het bestuurslid niet meer voldoet aan het bepaalde in artikel 8 lid 1;_
e. zodra een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 8 lid 2 zich ten aanzien
van het bestuurslid voordoet; ____________________________________
f. door zijn of haar ondercuratelestelling; ____________________________
g. door verklaring in staat van faillissement van het bestuurslid of door _____
indiening van een verzoek tot schuldsanering; ______________________
h. door zijn of haar overlijden. _____________________________________
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten _______________________
Artikel 12 _____________________________________________________
1. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één bestuursvergadering _______
gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter
dit nodig acht. ________________________________________________
2. Wanneer een bestuurslid het nodig acht dat een vergadering wordt ______
gehouden kan hij de voorzitter, onder nauwkeurige opgave van de te ____
behandelen punten verzoeken, een vergadering bijeen te roepen via het__
secretariaat van de vereniging. Geeft de voorzitter aan een dergelijk _____
verzoek geen gevolg, dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering__
bijeen te roepen op de wijze waarop volgens deze statuten de voorzitter __
een vergadering bijeen roept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval
geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie
weken na het verzoek wordt gehouden.____________________________
3. Behalve wanneer overeenkomstig het tweede lid de vergadering door een
bestuurslid wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de ________
vergadering door de voorzitter. __________________________________
4. De oproeping gebeurt met inachtneming van een termijn van ten minste __
vijf dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
worden meegerekend. _________________________________________
5. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het
tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.__________
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, of bij diensafwezigheid
door de vice-voorzitter. Van hetgeen besproken en besloten is, worden___
door de secretaris notulen gemaakt. Deze notulen worden door de ______
voorzitter en alle bestuursleden die op de desbetreffende vergadering____
aanwezig waren, na goedkeuring vastgesteld. ______________________
7. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de __
oproeping zijn meegedeeld of met algemene stemmen aan de agenda zijn
toegevoegd. _________________________________________________
8. Het bestuur kan alleen rechtsgeldig besluiten nemen in een vergadering __
waar ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Is het _
vereiste aantal niet aanwezig dan wordt binnen twee weken een tweede __
vergadering bijeen geroepen waarin ongeacht het aantal aanwezige _____

bestuursleden besluiten kunnen worden genomen over de punten die op _
de agenda stonden van de voorgaande vergadering. De leden 4 en 5 van_
dit artikel zijn ook op de tweede vergadering van toepassing. ___________
9. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde bestuursleden __________
aanwezig,dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde __
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door _
de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van__
vergaderingen niet in acht genomen.______________________________
Artikel 13 _____________________________________________________
1. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven,worden
alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij _
het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen._____________
2. Indien een bestuurslid dit wenst, wordt schriftelijk gestemd. ____________
3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de __
uitslag van een stemming,dan wel omtrent de inhoud van een genomen __
besluit - voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd ____
voorstel - is beslissend. ________________________________________
4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de ______
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming___
plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de__________
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ___
bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de _______
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.____________________
5. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan. _____________________
6. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande __________
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden _______
gegeven. ___________________________________________________
Bestuursbevoegdheid___________________________________________
Artikel 14 _____________________________________________________
1. Behoudens beperkingen in de statuten is het bestuur belast met het _____
besturen van de vereniging._____________________________________
2. Het bestuur is uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van de ______
algemene vergadering bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met
een financieel belang van meer dan vierduizend vijfhonderd euro _______
(€ 4.500,00)._________________________________________________
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van ___________
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van _______
registergoederen, of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de ____
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van___
een derde verbindt. ___________________________________________
Vertegenwoordigingsbevoegdheid ________________________________
Artikel 15 _____________________________________________________
De vereniging wordt vertegenwoordigd door: __________________________
a. het bestuur; _________________________________________________
b. de voorzitter en één ander lid van het bestuur; ______________________

c. de secretaris en één ander lid van het bestuur. ______________________
Algemene vergadering __________________________________________
Artikel 16 _____________________________________________________
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn_________
opgedragen._________________________________________________
2. Onverminderd hetgeen in de wet of elders in deze statuten is bepaald____
behoort in elk geval tot de bevoegdheid van de algemene vergadering: ___
a. het vaststellen van beleidsplannen en beleidsstandpunten;__________
b. het vaststellen van de begroting; ______________________________
c. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag. _____________
Artikel 17 _____________________________________________________
1. Jaarlijks wordt, binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, een __
vergadering van de algemene vergadering gehouden. In deze vergadering
komen onder meer aan de orde: _________________________________
a. het jaarverslag van het bestuur over de gang van zaken in de________
vereniging en het gevoerde beleid;_____________________________
b. vaststelling van de door het bestuur opgemaakte jaarrekening met____
toelichting; _______________________________________________
c. de vastgestelde activiteitenplannen voor het lopende boekjaar,alsmede
de vastgestelde begroting; ___________________________________
d. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;_________________
e. het verslag door de bestaande kascommissie en benoeming van leden
van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar. ___________
2. Voorts roept het bestuur de algemene vergadering bijeen indien het dit ___
wenselijk acht, of indien ten minste twintig stemgerechtigde leden dat ____
schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken. __
3. Indien na indiening van een verzoek als bedoelde in het vorige lid het ____
bestuur niet binnen veertien dagen de leden tot een vergadering heeft____
opgeroepen tegen een datum uiterlijk vier weken na de indiening van het _
verzoek, kan bijeenroeping geschieden door de verzoekers, op de wijze __
waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept. _____________
4. Een vergadering van de algemene vergadering wordt schriftelijk bijeen ___
geroepen met vermelding van de agenda en de plaats en het tijdstip van__
de vergadering. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien ___
dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet __
worden meegerekend. _________________________________________
5. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen die ingevolge de______
statuten behandeld moeten worden of die het bestuur behandeld wenst te
zien. _______________________________________________________
6. De vergaderingen van de algemene vergadering worden geleid door de __
voorzitter van het bestuur, en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.
7. Van hetgeen besproken en besloten is, worden notulen gemaakt door de _
secretaris. Deze notulen worden op de eerstvolgende algemene ________
vergadering door de voorzitter vastgesteld en ten bewijze daarvan door __
hem en een van de leden van het bestuur die op de vergadering aanwezig
was,ondertekend._____________________________________________
8. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de algemene vergadering anders _

beslist. _____________________________________________________
Artikel 18 _____________________________________________________
1. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden _
alle besluiten door de algemene vergadering genomen met volstrekte ____
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ________________________
2. Besluiten kunnen alleen worden genomen over onderwerpen die in de ___
oproepingsbrief voor een vergadering zijn gemeld, met uitzondering van __
voorstellen over de orde van de vergadering. _______________________
In de algemene vergadering heeft ieder lid één stem. _________________
3. Een lid kan zijn stem niet door een ander laten uitbrengen._____________
4. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee en worden bij het bepalen _
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen afgetrokken van het totaal __
aantal uitgebrachte stemmen. ___________________________________
5. Bij stemmingen over personen wordt schriftelijk gestemd en over zaken __
mondeling, tenzij door ten minste vijf aanwezigen schriftelijke stemming __
wordt verlangd. Het tellen van stemmen bij een schriftelijke stemming ____
geschiedt onder leiding van een stembureau van drie personen, die door _
de voorzitter van de vergadering worden benoemd. __________________
6. Indien over een voorstel geen stemming wordt verlangd, wordt het geacht_
te zijn aangenomen. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
7. Indien bij een verkiezing niet meer kandidaten zijn gesteld dan er _______
vacatures zijn te vervullen, worden de kandidaten geacht bij enkelvoudige
kandidaatstelling gekozen te zijn. Indien bij een verkiezing meer ________
kandidaten zijn gesteld dan dat er vacatures te vervullen zijn, wordt______
gestemd op de wijze zoals bepaald in lid 8 tot en met 10 van dit artikel. ___
8. Indien bij een eerste stemming geen van de kandidaten meer dan de helft
van de stemmen heeft gekregen, vindt een tweede stemming plaats._____
9. Indien bij de tweede stemming nog geen van de kandidaten meer dan de _
helft van de stemmen heeft gekregen, vindt een derde stemming plaats __
tussen de twee kandidaten die bij de tweede stemming de meeste_______
stemmen hebben gekregen. Indien bij de tweede stemming meerdere____
kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben gekregen als een van de __
twee kandidaten met de hoogste stemmen worden ook zij in herstemming
gebracht. ___________________________________________________
10. Bij de derde stemming is de kandidaat gekozen die de meeste stemmen__
heeft gekregen. Staken de stemmen bij de derde stemming dan beslist het
lot. ________________________________________________________
Boekjaar, verenigingsjaar, boekhouding, jaarstukken en begroting _____
Artikel 19 _____________________________________________________
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Het _______
verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar. __________________________
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging ____
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.______________
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het ___
boekjaar een jaarrekening en een jaarverslag op te maken. ____________
4. De jaarstukken bevatten in ieder geval: een overzicht van de ontvangsten_
en uitgaven, een overzicht van lopende financiële verplichtingen en een __

toelichting op die stukken. ______________________________________
5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de algemene vergadering
vastgesteld in de vergadering als bedoeld in artikel 17 lid 1. De algemene_
vergadering stelt de jaarrekening en het jaarverslag niet eerder vast dan__
na kennis te hebben genomen van de bevindingen van de kascommissie _
als bedoeld in artikel 20 lid 1.____________________________________
6. Het verlenen van decharge aan het bestuur gebeurt bij afzonderlijk besluit
van de algemene vergadering.___________________________________
7. Vóór 1 december van elk jaar stelt het bestuur de activiteitenplannen en de
begroting op voor het volgende kalenderjaar. De activiteitenplannen en de
begroting worden door de algemene vergadering vastgesteld in een vóór 1
december van het desbetreffende jaar te houden vergadering.__________
Kascommissie _________________________________________________
Artikel 20 _____________________________________________________
1. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie
leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een ____________
kascommissielid wordt door de algemene vergadering benoemd voor een_
periode die in beginsel drie jaar duurt. De commissie stelt een rooster van
aftreden op, zodanig dat ieder jaar één kascommissielid aftreedt.________
Aftredende commissieleden zijn niet opnieuw benoembaar. ____________
2. De kascommissie onderzoekt de stukken als bedoeld in artikel 19, lid 3 en
4, en brengt aan de algemene vergaderingverslag van haar bevindingen__
uit. ________________________________________________________
3. Indien het onderzoek dit vereist, is de kascommissie bevoegd zich ______
opkosten van de vereniging door een deskundige te doen bijstaan, mits __
deze kosten een vooraf door de algemene vergadering vastgesteld bedrag
niet overschrijden. ____________________________________________
4. Het bestuur is verplicht tijdig aan de kascommissie alle door ___________
haargevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen, en inzage van de boeken en bescheiden van de ______
vereniging te geven.___________________________________________
5. Een lid van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene _______
vergadering worden geschorst en ontslagen op de wijze als geregeld in __
artikel 10. ___________________________________________________
6. Indien de kascommissie het bestuur daarom schriftelijk en gemotiveerd___
verzoekt, is het bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schrijven
waarin de kascommissie verslag kan doen van haar bevindingen. _______
7. Indien het bestuur na een dergelijk verzoek langer dan een maand in ____
gebreke blijft, kan de kascommissie zelf een algemene vergadering______
uitschrijven op de wijze geregeld in artikel 17 lid3. De kascommissie wijst__
voor deze vergadering uit haar midden een voorzitter aan. _____________
Huishoudelijk reglement_________________________________________
Artikel 21 _____________________________________________________
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, gewijzigd en ingetrokken door
de algemene vergadering. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen
bevatten die in strijd zijn met de statuten of de wet. _____________________

Statutenwijziging_______________________________________________
Artikel 22 _____________________________________________________
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht__
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 vaneen_
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien _
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de _____
voorgestelde 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. ___________________________________
3. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien in de __
algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot ________
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen._____________
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie vierde van de ____
uitgebrachte geldige stemmen. __________________________________
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een_______
notariële akte is opgemaakt. ____________________________________
Ontbinding ____________________________________________________
Artikel 23 _____________________________________________________
1. De vereniging wordt ontbonden: _________________________________
a. door een besluit van de algemene vergadering;___________________
b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens _
de toestand van de boedel, hetzij door insolventie; ________________
c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt; _________________
d. door het geheel ontbreken van leden. __________________________
2. Een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging
kan alleen genomen worden met ten minste drie vierde van de _________
uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste twee _
derde van de leden aanwezig is. De termijn van oproeping bedraagt ten __
minste zes weken. ____________________________________________
3. Indien in de in vorig lid bedoelde vergadering niet het vereiste aantal leden
aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. De ________
bijeenroeping van die vergadering kan eerst plaats vinden na afloop van__
de eerste vergadering. In de tweede vergadering kan een besluit tot _____
ontbinding rechtsgeldig genomen worden met een meerderheid van ten __
minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ____
aanwezige leden. _____________________________________________
4. Het bestuur is belast met de vereffening. De algemene vergadering kan __
andere vereffenaars aanwijzen. De bestemming van het batig saldo wordt
met inachtneming van de doelstelling van de vereniging vastgesteld door _
de algemene vergadering. ______________________________________
Slot __________________________________________________________
Artikel 24 _____________________________________________________
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur,tenzij hierin
door het huishoudelijk reglement wordt voorzien. Over een zodanig besluit___
informeert het bestuur de algemene vergadering achteraf.________________

Overgangsregeling _____________________________________________
In afwijking van het bepaalde van artikel 7, eerste en tweede lid, van de _____
statuten worden voor de eerste maal tot lid van het bestuur benoemd: ______
- de comparant Vogelaar;________________________________________
- de comparante Steenwijk; ______________________________________
- de comparante Van Wensveen;__________________________________
- de comparant Stoppelenburg; ___________________________________
- de comparant Capelle._________________________________________
In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de statuten treedt de_
helft van de op grond van het eerste lid benoemde bestuursleden na twee jaar
af, volgens het door het bestuur op te maken rooster van aftreden. _________
Het eerste verenigingsjaar loopt van de oprichtingsdatum tot en met ________
eenendertig december tweeduizend vijftien. ___________________________
SLOTBEPALING________________________________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend._____________________________
Waarvan akte in minuut is verleden te Reeuwijk op de datum als in het hoofd_
van deze akte vermeld. ___________________________________________
De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de comparanten __
opgegeven en toegelicht, waarna de comparanten hebben verklaard van de__
inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te__
stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _______
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de __________
comparanten en mij, notaris, ondertekend, om

