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2014/nr.
STATUTENWIJZIGING
Heden, dertien oktober tweeduizend veertien, -------------------------------------verschenen voor mij, mr. Eddy Dick de Jongh, notaris gevestigd te Dronten: 1. de heer Bernardus Antonius ten Hag, wonende te 8212 AN Lelystad, -Oostrandpark 7, geboren te Haaksbergen op een september ----------------negentienhonderd eenenveertig, gehuwd, van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld middels paspoort met het nummer NPD1PL0P7, --uitgegeven te Lelystad op tweeëntwintig december tweeduizend elf; -----2. de heer Adrianus Wilhelmus Berkers, wonende te 8212 CB Lelystad, -Wijngaard 5, geboren te Asten op negentien januari negentienhonderd --achtendertig, gehuwd, van wie de identiteit door mij, notaris, is -----------vastgesteld middels paspoort met het nummer NRFB7R633, uitgegeven te Lelystad op drie februari tweeduizend elf; ----------------------------------3. de heer Cornelis David van Loon, wonende te 8212 AT Lelystad, ------Oostrandpark 103, geboren te Oude-Tonge op elf juni negentienhonderd
achtendertig, gehuwd, van wie de identiteit door mij, notaris, is ----------vastgesteld middels paspoort met het nummer NXB5H2LH7, uitgegeven
te Lelystad op drie april tweeduizend twaalf, ----------------------------------respectievelijk handelende als voorzitter, secretaris en penningmeester van -de vereniging: Volkstuinvereniging Runderweg, gevestigd te Lelystad, ---ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40060692, ------en als zodanig die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende, -------------overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 van haar statuten. ---------------De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: ------------------- dat op een en twintig februari tweeduizend veertien de algemene ---------ledenvergadering van de vereniging heeft plaatsgevonden, waarbij de ---desbetreffende voorschriften der statuten tot oproeping in acht waren ----genomen, en waarbij was aangegeven dat in bedoelde vergadering een --voorstel tot wijziging der statuten aan de orde zou zijn; ---------------------- dat in gemelde vergadering het conform artikel 12 lid 2 van de statuten -benodigde quorum om tot statutenwijziging te komen echter niet gehaald
werd, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel der notulen van die vergadering, zodat een tweede vergadering met inachtneming van
het bepaalde in artikel 12 lid 2 en 3 der statuten noodzakelijk werd; ------- dat laatstbedoelde vergadering – tot welke vergadering eveneens werd --opgeroepen met inachtneming van alle daartoe benodigde statutaire -----vereisten – gehouden is op een en twintig februari tweeduizend veertien; - dat gemelde vergadering zich met de daartoe statutaire vereiste -----------meerderheid uitsprak voor het beoogde voorstel tot statutenwijziging, ---waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel der notulen van die
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vergadering, zodat mitsdien gemelde statutenwijziging geëffectueerd kan
worden, welke effectuering plaatsvindt bij deze akte; ------------------------- dat de verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat ------conform het aangenomen voorstel, bij deze te willen overgaan tot het ---doen constateren dat de statuten, zoals die zijn vastgesteld op een april --negentienhonderd een en tachtig verleden voor mr. V.M.J. Hak, destijds notaris te Lelystad, geheel worden gewijzigd, en voortaan zullen luiden -als volgt: -----------------------------------------------------------------------------“NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR ----------------------------------------------Artikel 1. --------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: Volkstuinvereniging Runderweg. -------2. Het doel van de vereniging is: ---------------------------------------------------a. de exploitatie van permanente recreatieve volkstuincomplexen in ----Lelystad voor de verbouw van groenten door en voor de leden. -------b. de behartiging van de belangen van de leden. -----------------------------3. Zij heeft haar zetel te Lelystad; zij is opgericht op twintig januari --------negentienhonderd een en tachtig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. --LEDEN ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 2. -------------------------------------------------------------------------------1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke meerderjarige personen
die voldoen aan de volgende vereiste: ------------------------------------------een lid moet woonachtig zijn in Lelystad of haar naaste omgeving; dit --laatste ter beoordeling van het bestuur. -----------------------------------------2. Toelating tot de vereniging geschiedt door aanmelding bij het bestuur, --tenzij de algemene ledenvergadering besloten heeft tot een ledenstop. ----3. Elk nieuw lid moet binnen veertien dagen na bevestiging van zijn --------lidmaatschap, zijn handtekening plaatsen in het ledenregister en is -------daardoor ook verantwoordelijk voor de boven de borgsom gemaakte ----kosten voor het in goede orde achterlaten van zijn tuin bij beëindiging --van het lidmaatschap. -------------------------------------------------------------EINDE LIDMAATSCHAP -----------------------------------------------------------Artikel 3. --------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: ---------------------------------------------------------a. Door overlijden van het lid. --------------------------------------------------b. Door schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap eindigt -dan met het einde van het boekjaar, waarin opgezegd is, mits de -----opzegging tenminste twee maanden vóór het einde van het boekjaar is gedaan. -----------------------------------------------------------------------c. Door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging is van
toepassing wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, in de statuten voor het lidmaatschap gesteld. ------------------------------------d. Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden -het lidmaatschap te laten voortduren. Dit laatste zal geacht worden --het geval te zijn indien een lid: -----------------------------------------------
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1. zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet of niet op
tijd nakomt; ---------------------------------------------------------------2. zijn volkstuin met aangrenzende paden niet voldoende onkruidvrij
houdt, zulks ter beoordeling van het bestuur; -------------------------3. handelt in strijd met de wettelijke bepalingen of gemeentelijke --verordeningen betreffende de teelt van aardappelen en/of ---------tomaten; --------------------------------------------------------------------4. door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken -------wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ------------------------------------------------------------------2. Bij ontzetting, hieronder wordt ook bedoeld royering, geeft het bestuur -het betrokken lid bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met --opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving per aangetekende brief in beroep gaan bij de algemene ----ledenvergadering. ------------------------------------------------------------------Op het beroep wordt beslist door de op grond van artikel 15 ingestelde --commissie door de algemene ledenvergadering. ------------------------------Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is -het lid geschorst en heeft het lid geen toegang tot het tuincomplex. -------3. Bij royering moet de tuin van het geroyeerde lid schoon en zonder -------opstallen worden opgeleverd, bij niet nakoming worden de ----------------ontruimingskosten door de vereniging verhaald op het geroyeerde lid. ---4. Een lid dat is geroyeerd heeft geen toegang tot het tuincomplex. ----------5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de -contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan ------daarvan dispensatie geven. -------------------------------------------------------CONTRIBUTIE ------------------------------------------------------------------------Artikel 4. --------------------------------------------------------------------------------De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de ----algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Ook een borgsom kan in deze
vergadering worden vastgesteld. Deze borgsom wordt terugbetaald bij het --beëindigen van het lidmaatschap indien betrokkene zijn tuin in goede orde -achter laat. -------------------------------------------------------------------------------BESTUUR ------------------------------------------------------------------------------Artikel 5. --------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden. Zij --worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de ----------vereniging benoemd. --------------------------------------------------------------2. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering treedt telkens één ------------bestuurslid of meerdere bestuursleden af, volgens een door het bestuur op
te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. ---
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3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het --------------lidmaatschap van de vereniging eindigt. ---------------------------------------4. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene -----ledenvergadering een opvolger.--------------------------------------------------5. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ------vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de --open plaatsen aan de orde komt. -------------------------------------------------WERKWIJZE BESTUUR ------------------------------------------------------------Artikel 6. --------------------------------------------------------------------------------1. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen; -zij vormen tezamen het dagelijks bestuur. -------------------------------------2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. -------3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt.
Deze worden na ondertekening door de voorzitter en secretaris, naar ----datum gerangschikt, aan een daartoe bestemd register toegevoegd. -------TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR ---------------------------------------Artikel 7. ---------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de -------secretaris en de penningmeester, dan wel door hun plaatsvervangers. ----2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na voorafgaande ------toestemming van de algemene ledenvergadering: ----------------------------a. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; ------------b. 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 een schuld van een derde --verbindt. ------------------------------------------------------------------------3. De penningmeester is bevoegd namens de vereniging gelden in ontvangst
te nemen en daarvoor kwijting te verlenen. -----------------------------------BOEKJAAR ----------------------------------------------------------------------------Artikel 8. --------------------------------------------------------------------------------Het boekjaar van de vereniging loopt van één november van enig ------------kalenderjaar tot en met een en dertig oktober van het daaropvolgende jaar. --ALGEMENE LEDENVERGADERING -------------------------------------------Artikel 9. --------------------------------------------------------------------------------1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand februari, een jaarvergadering -------gehouden. ---------------------------------------------------------------------------2. In de jaarvergadering brengt het bestuur het jaarverslag uit over het -----afgelopen boekjaar en doet het, onder overlegging van een balans per het
einde van dat boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar,
rekening en verantwoording over het gevoerde beleid. -----------------------
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3. Een centrale kascommissie kan worden belast met het onderzoek van de rekening en verantwoording. Deze brengt in de jaarvergadering verslag -uit van haar bevindingen. ---------------------------------------------------------4. In de jaarvergadering komen voorts aan de orde: -----------------------------a. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar;----------------------------b. de benoeming van leden van de centrale kascommissie; ----------------c. voorziening in eventuele vacatures; ----------------------------------------d. de voorstellen van het bestuur of van leden, voor zover tijdig ---------geagendeerd. -------------------------------------------------------------------5. De jaarvergadering behandelt ook de voorstellen die door het bestuur zijn
gedaan of die door tenminste één/tiende van het aantal leden veertien ---dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Dit
geldt ook voor buitengewone ledenvergaderingen. ---------------------------BIJEENROEPEN ALGEMENE LEDENVERGADERING --------------------Artikel 10. ------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur roept een algemene ledenvergadering bijeen, wanneer het dit
wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. -------------------------------------------------------------------------2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, --------onverminderd het bepaalde in artikel 12. ---------------------------------------3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig -aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt ---------gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 11 lid 1 of bij advertentie in een blad -dat in de gemeente waar de vereniging gevestigd is veel gelezen wordt. -WERKWIJZE ALGEMENE LEDENVERGADERING -------------------------Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------1. De leden van de vereniging worden tot een algemene ledenvergadering -tenminste drie weken tevoren door het bestuur schriftelijk aan de ---------adressen van de leden opgeroepen. ----------------------------------------------2. De voorzitter van het bestuur – en bij zijn afwezigheid één van de andere
bestuursleden – treedt op als voorzitter van de algemene -------------------ledenvergadering. ------------------------------------------------------------------3. De secretaris van het bestuur houdt notulen bij van het verhandelde in --een algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 is hierbij van toepassing. ---------------------------------------------------------------------4. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten -genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Ieder -lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. ---------------
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5. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ---------ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig ---------goedkeurt dat mondeling wordt gestemd. --------------------------------------6. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig. ------------------------7. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen ----------meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden.
Wordt dan weer geen meerderheid verkregen dan wordt herstemd tussen
twee personen, die bij de twee stemmingen de meeste stemmen ----------verkregen. ---------------------------------------------------------------------------8. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen over personen, dan beslist de stem van de voorzitter. ------------9. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover ----gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd. --------10. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het ----------uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd wanneer dit ----wordt verlangd door de meerderheid van de vergadering. Door deze -----nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming. -STATUTENWIJZIGING -------------------------------------------------------------Artikel 12. ------------------------------------------------------------------------------1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit
van de algemene ledenvergadering, mits in de oproeping tot de -----------vergadering is vermeld dat een statutenwijziging wordt voorgesteld. -----Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is ---------opgenomen, moet tenminste vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop
van de vergaderingdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen. -----------------------------------------------------------2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de ---uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste -----twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden
tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan één --week na de eerste vergadering, daarna een tweede vergadering -----------bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de ---vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal -----------tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid --van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. ----------3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een -------notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder -bestuurslid bevoegd. ---------------------------------------------------------------ONTBINDING -------------------------------------------------------------------------Artikel 13. ------------------------------------------------------------------------------1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al -----hetgeen in artikel 12, leden 1, 2 en 3 is bepaald. -------------------------------
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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. Het batig saldo na vereffening moet worden teruggestort in de ------------gemeentekas tot de hoogte van de verstrekte subsidies; over het ----------eventueel resterende gedeelte beslist de algemene ledenvergadering. -----HUISHOUDELIJK REGLEMENT -------------------------------------------------Artikel 14. ------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement ---------vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de ---wet of deze statuten. ---------------------------------------------------------------2. De algemene ledenvergadering kan een commissie van beheer instellen, waarvan de taak en bevoegdheden worden omschreven in het -------------huishoudelijk reglement, c.q. door het bestuur. -------------------------------3. Over alles wat niet door de wet en de statuten of door het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist de algemene ledenvergadering. --------------COMMISSIE VAN BEROEP --------------------------------------------------------Artikel 15. -------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering kan besluiten dat er een commissie van -beroep wordt ingesteld. -----------------------------------------------------------2. De commissie van beroep bestaat uit tenminste drie leden, welke worden
benoemd, ontslagen en geschorst door het bestuur. Leden van de ---------commissie van beroep worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een ------volgens het rooster aftredend lid van de commissie is onmiddellijk en ---onbeperkt herbenoembaar. -------------------------------------------------------3. De leden van de commissie van beroep kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. --------------------------------------------------------------------------4. De commissie van beroep kan, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van het bestuur, een reglement opstellen. --------------------------------------5. De commissie van beroep heeft tot taak tot een uitspraak te komen indien
een lid beroep heeft aangetekend tegen een besluit tot schorsing, royering
of ontzetting door het bestuur. ---------------------------------------------------Het lid dient daartoe binnen één maand na ontvangst van de ---------------kennisgeving een aangetekend schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij
het bestuur. --------------------------------------------------------------------------6. De uitspraak van de commissie van beroep is bindend voor de betrokken
partijen. ------------------------------------------------------------------------------7. Een lid van de commissie van beroep defungeert: ----------------------------a. door zijn overlijden;-----------------------------------------------------------b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ---------------c. door zijn aftreden; -------------------------------------------------------------d. door zijn toetreding tot het bestuur;-----------------------------------------e. door ontslag hem verleend door het bestuur. -------------------------------
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SLOTBEPALING ----------------------------------------------------------------------Artikel 16. -------------------------------------------------------------------------------In deze statuten wordt met schriftelijk bedoeld elk door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht.” -------------------------------------------------------------ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID-Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris ------------gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van --------------aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een afdruk van deze -------algemene voorwaarden is door de notaris aan partijen overhandigd. -----------SLOT AKTE ----------------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dronten op de datum in het ---hoofd van deze akte vermeld. --------------------------------------------------------De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van -de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig ----voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daar mee in te stemmen en te zijn --------gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. ----------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, -----------------om veertien uur vijftig minuten. ---------------------------------------------------Ondertekend door de verschenen personen en de notaris. ------------------------UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

