Volkstuindersvereniging Houten
Statuten d.d. 10 februari 1981 (conform opgemaakte akte)
Heden, de tiende februari negentienhonderd een en tachtig is voor rnij, Mr Hendrik Gerrit van Otterloo,
notaris ter standplaats Houten, verschenen: de heer Gerardus Henricus Helena van Genugten, direkteur
Stichting Studenten Huisvesting, wonende te Houten, Lupine-oord 42, volgens zijn verklaring ten deze
handelende:
a. in zijn hoedanigheid van voorzitter van na te noemen vereniging;
b. als gevolmachtigde van:
1. de heer Hermanus Gerardus Romijn, inkoper, wonende te Houten, Perengaarde 5, penningmeester
van na te noemen vereniging;
2. de heer Adrianus Johannes Berdina Beks, voorlichtingsambtenaar, wonende te Houten,
Lupine-oord 26, secretaris van na te noemen vereniging;
van welke volmacht blijkt uit een onderhandse akte welke na vooraf door de gevolmachtigde in mijn
tegenwoordigheid voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons beiden getekend te zijn aan deze
minuutakte zal worden gehecht.
De comparant verklaarde:
dat hij en zijn voornoemde volmachtgevers het voltallig bestuur vormen van de vereniging
Volkstuindersvereniging Houten, gevestigd te Houten, hierna ook te noemen de vereniging;
dat de vereniging is opgericht op zeventien januari negentienhonderd zeven en zeventig;
dat de algemene vergadering van de vereniging, gehouden op zes en twintig februari negentienhonderd
tachtig in het dorpshuis “de Grund” te Houten de statuten van de vereniging opnieuw heeft vastgesteld
en tevens heeft besloten die statuten in een notariële akte op te nemen, van welke besluiten blijkt uit de
notulen van gemelde algemene vergadering welke aan deze akte gehecht zullen worden.
De comparant verklaarde vervolgens ter uitvoering van gemelde besluiten dat de statuten van de vereniging
luiden als volgt:

Statuten
- Naam
Artikel 1: De vereniging draagt de naam Volkstuindersvereniging Houten.
- Zetel
Artikel 2: De vereniging is gevestigd te Houten.
- Doel
Artikel 3: 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het recreatief tuinieren van de leden.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het huren van een of meer
complexen volkstuinen van de gemeente Houten en het uitgeven van afzonderlijke
volkstuinen aan haar leden.
- Leden
Artikel 4: Leden van de vereniging kunnen zijn inwoners van de gemeente Houten, die de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt.
- Toelating
Artikel 5: 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
- Schorsing
Artikel 6: Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in
geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden
rechten niet worden uitgeoefend.
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- Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Met lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid; de weduwe/weduwnaar van een overleden lid kan het
lidmaatschap desgewenst voortzetten;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar en wel door een schriftelijke kennisgeving welke uiterlijk drie maanden
voor het einde van dit verenigingsjaar in het bezit van de secretaris van de vereniging moet
zijn.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van drie maanden, indien een lid heeft opgehouden aan de vereisten
voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, indien hij zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, alsook indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk
met opgave van reden. Van een besluit tot opzegging op grond dat redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving van dat besluit beroep open bij de algemene
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
4. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken indien een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
5. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd.
- Geldmiddelen
Artikel 8
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de
algemene vergadering zal worden vastgesteld. De contributie dient te worden voldaan
binnen een maand nadat deze is vastgesteld.
2. Nieuwe leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
- Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste
drie personen.
2. De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering.
3. De leden van het bestuur worden uit de leden van de vereniging gekozen voor een periode
van twee jaar of korter. Herkiezing na afloop van die periode is mogelijk.
4. De nadere regeling met betrekking tot de totstandkoming van het bestuur is vastgelegd in
het hierna te vermelden huishoudelijk reglement.
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur wijst uit zijn midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
3. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester
voldoende.
Artikel 11
In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het
bestuur.
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- Algemene Vergadering
Artikel 12
1. Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
algemene vergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag
uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste drie
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onder zoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal leden,
verplicht 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 door oproeping overeenkomstig
artikel 13 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel
gelezen dagblad.
Artikel 13
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur door middel van een
schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden tenminste zeven dagen
tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
2. Bij de oproeping dienen de te behandelen onderwerpen te worden vermeld.
Artikel 14
1. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen tellen niet
mee.
2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken kan mondeling worden gestemd.
.
3. Bij een verkiezing van personen is hij gekozen die het hoogste aantal stemmen verkreeg.
4. Bij staking van stemmen heeft een herstemming plaats.
Wordt bij herstemming geen beslissing verkregen, dan beslist bij stemming over personen
het lot, bij zaken is dan het voorstel verworpen.
- Commissies
Artikel 15
De algemene vergadering kan commissies benoemen waaraan bepaalde zaken kunnen
worden opgedragen. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande, taak,
samenstelling en organisatie van deze commissies worden gegeven.
- Huishoudelijk Reglement
Artikel 16
1. De nadere regelingen betreffende de organisatie, bestuurswerkzaamheden, huishoudelijke
zaken en dergelijke zijn in een huishoudelijk reglement te vinden, dat door de algemene
vergadering wordt vastgesteld.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.
- Statutenwijziging
Artikel 17
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de 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 vijf 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
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de vergadering wordt gehouden. Bovendien dient een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle
leden te worden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte
stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken, binnen welker gebied do vereniging gevestigd is.
- Ontbinding
Artikel 18
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering
waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een besluit tot
ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in de
leden 1 en 2 van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien op de ontbindingsvergadering niet de helft van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is, dan dient binnen een maand daarna een tweede vergadering te
worden bijeengeroepen 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. Een besluit tot ontbinding behoeft ook dan tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij
zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging zullen
overeenstemmen.
Deze akte, welke onder mijn berusting zal verblijven, is verleden te Houten ten dage als in de aanhef van
deze akte is vermeld. De comparant is aan mij, notaris bekend. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze
akte aan de comparant heeft hij verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen, waarna beperkte voorlezing van deze akte aan hem heeft
plaatsgevonden. Onrniddollijk daarna is deze akte door de comparant en door mij notaris, ondertekend.
(Getekend:) G.H.H. van Genugten, H.G. van Otterloo.
VOOR AFSCHRIFT:
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