VERENIGING “DORPSBELANGEN ’S-HEERENBROEK”
STATUTEN.
NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING “DORPSBELANGEN ’S-HEERENBROEK”.
2. De vereniging is gevestigd te ’s-Heerenbroek.
3. De vereniging, opgericht op vijftien december negentien één en tachtig, is aangegaan voor
onbepaalde tijd.
DOEL.
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel de algemene belangen van ’s-Heerenbroek en haar
inwoners/inwoonsters waar mogelijk in woord en geschrift te behartigen, zonder daarbij te
zijn gebonden aan enige maatschappelijke of religieuze groepering en zonder daarbij
commerciële en/of persoonlijke doeleinden na te streven.
Artikel 3.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het onderhouden van contacten, zowel
mondeling als schriftelijk, met alle daartoe in aanmerking komende instanties en personen,
het organiseren van voorlichtingsavonden, vergaderingen en dergelijke, alsmede door alle
andere wettelijke middelen, welke volgens het bestuur bevorderlijke kunnen zijn voor het
doel van de vereniging.
LEDEN.
Artikel 4.
1. Leden kunnen uitsluiten zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaren hebben
bereikt.
2. Om lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij het bestuur dat over de toelating als
lid tot de vereniging beslist.
Bij niet-toelating door het bestuur kan de afgewezene een beroep doen op de algemene
vergadering welke alsnog tot toelating kan beslissen.
Het beroep moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van het lid;

b. Door schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur. Het lidmaatschap houdt dan
op met het einde van het verenigingsjaar waarin is opgezegd, mits de opzegging
tenminste één maand vóór het einde van dat verenigingsjaar is gedaan. Is aan deze
voorwaarde niet voldaan, dan houdt het lidmaatschap op met het einde van het
volgende verenigingsjaar.
Het bestuur is bevoegd dispensatie te geven voor de termijn van één maand.
c. Door ontzetting. De ze kan door het bestuur worden uitgesproken wegens het niet
stipt nakomen van de verplichtingen door een lid, alsmede wegens handelingen
welke geheel in strijd zijn met het doel en de belangen van de vereniging, de
statuten, het huishoudelijke reglement en/of eventuele andere reglementen.
Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend
schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één
maan na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene
vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen.
Gedurende beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist is het lid
geschorst.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie
over dat gehele verenigingsjaar verschuldigd. Het bestuur is bevoegd daarvan dispensatie te
geven.
GELDMIDDELEN
Artikel 6.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributies;
b. Giften;
c. Subsidies;
d. Andere inkomsten.
2. De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bij besluit van de algemene vergadering
vastgesteld.
BESTUUR
Artikel 7.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit zeven personen. Zij worden door de algemene
vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
De functies in het bestuur worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
2. Elk bestuurslid dat door woord, geschrift of daad in strijd handelt met de belangen van de
vereniging, kan op een met redenen omkleed voorstel van het bestuur of van tenminste
twintig leden, tot ontheffing van zijn functie worden voorgedragen.
De aldus voorgedragene heeft het recht zich mondeling of schriftelijke te verdedigen in het
de algemene vergadering tijdens welke het voorstel wordt behandeld.
Een besluit tot ontheffing behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden tegenwoordig is.

Is niet de helft van het aantal leden tegenwoordig, dan wordt binnen ze weken een tweede
vergadering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de
orde is geweest, ongeacht het aantal alsdan tegenwoordige leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 8.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
De vereniging wordt in en buiten recht vertegenwoordigd door:
a. Hetzij het bestuur;
b. Hetzij twee bestuursleden waarvan in ieder geval één de voorzitter, de secretaris of
de penningmeester dient te zijn.
2. Het bestuur is, mits met toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbind, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een derde verbindt.
3. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels opgenomen betreffende:
a. De wijze van aftreden van bestuursleden;
b. De verdeling van de werkzaamheden tussen bestuursleden;
c. De bestuursvergaderingen;
d. Het beheer van de geldmiddelen van de vereniging.
VERENIGINGSJAAR.
Artikel 9.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 10.
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlening van
deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering – je
jaarvergadering – gehouden.
2. Tijdens de vergadering wordt in ieder geval:
a. Door het bestuur verslag uitgebracht van de werkzaamheden in het afgelopen
verenigingsjaar;
b. Door het bestuur, onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording afgelegd over zijn in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerd bestuur;
c. Door de in lid 3 van dit artikel bedoelde commissie verslag uitgebracht;
d. Een nieuwe commissie benoemd als bedoel in lid 3 van dit artikel;
e. Voorzien in vacatures in het bestuur.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijs uit de leden een commissie van twee personen
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoek de rekening en verantwoording van het bestuur.

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op dezelfde wijze als het bestuur algemene
vergaderingen bijeenroept of bij advertentie in een dagblad dat te ’s-Heerenbroek veel
gelezen wordt.
De vergadering voorziet in dit geval zelf in haar leiding.
Artikel 11.
In het huishoudelijke reglement worden nadere regels opgenomen betreffende het
oproepen van de algemene vergaderingen en de wijze van stemming.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 12.
1. De staturen van de vereniging kunnen worden gewijzigd en aangevuld door een besluit van
de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging of
aanvulling van de statuten zal worden vastgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging of aanvulling hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór 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 bedoel, aan alle leden toegezonden.
3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden tegenwoordig is.
Is niet de helft van het aantal leden tegenwoordig, dan wordt binnen zes weken een tweede
vergadering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de
orde is geweest, ongeacht het aantal alsdan tegenwoordige leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging of aanvulling treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
ONTBINDING
Artikel 13.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 12 is van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur,
tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
3. Een eventueel na de vereffening blijkend batig saldo dient zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging te worden besteed.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT.
Artikel 14.
Het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen worden vastgesteld,
aangevuld en gewijzigd bij het besluit van de algemene vergadering.
Het huishoudelijk reglement en de eventuele andere reglementen mogen geen bepalingen
bevatten die in strijd zijn met de wet of met de staturen.
Getekend te Zwolle d.d. 20 april 1982 door:
J. de Groot voorzitter van de vereniging.
J. van Gerner-ten Hove secretaresse van de vereniging.
Mr. J.J. Sissing notaris te Zwolle

