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S T A T U T E N
Naam, Zetel en Duur
Artikel 1
1. De coöperatie draagt de naam: StadsdorpBuurt7 Coöperatief U.A.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
3. De duur van de coöperatie is onbepaald.

Doel
Artikel 2
1. De coöperatie heeft ten doel:

a het in Buurt 7 (Dam, Raadhuisstraat, Prinsengracht, Brouwersgracht, 
Prins Hendrikkade en Damrak) aanbieden van faciliteiten en diensten 
op het terrein van zorg en welzijn en wel in het bijzonder voor 
senioren;

b het opzetten van een ondersteuningsnetwerk om de leden onderling 
te stimuleren;

2. De coöperatie stelt zich mede ten doel het behartigen van andere 
maatschappelijke, materiële stoffelijke belangen van haar leden.

3 De coöperatie heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst.

Leden
Artikel 3
1 Leden van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke personen, die bij 

voorkeur wonen in Buurt 7 en directe omgeving.
2 Het bestuur beslist over de toelating en het bestuur houdt een register 

aan, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De 
leden zijn verplicht eventuele adreswijzigingen onverwijld aan het bestuur 
te melden.

Verkrijging en beëindiging lidmaatschap
Artikel 4
1 De aanvraag tot het lidmaatschap en de mededeling van toelating 

geschieden schriftelijk. Niettemin behoeft ten bewijze van de verkrijging 
van het lidmaatschap van deze geschriften niet te blijken.

2 Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 
besluiten. Het niet toegelaten lid kan dan het bestuur verzoeken zijn 
afwijzing als agendapunt voor de eerstkomende algemene vergadering 
op te nemen. Het bestuur is verplicht aan dit verzoek te voldoen.

3 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch 
vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Einde lidmaatschap
Artikel 5
1 Het lidmaatschap eindigt door: 

a opzegging krachtens een besluit van de algemene vergadering 
omdat het lid niet langer voldoet aan het in lid 1 van artikel 3 gestelde 
vereiste voor het lidmaatschap, alsook wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
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voortduren, welke opzegging schriftelijk moet geschieden met 
inachtneming van een termijn van tenminste vier weken en tegen het 
einde van het boekjaar;

b opzegging door het lid, welke opzegging moet geschieden bij brief 
(waarvan het bestuur binnen veertien dagen de ontvangst schriftelijk 
bevestigt met inachtneming van een termijn van tenminste vier 
weken en tegen het einde van het boekjaar;

c overlijden van het lid;
d ontzetting. Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan 

geschieden wegens het niet-nakomen van geldelijke verplichtingen 
of het op andere wijze benadelen van de vereniging.

 De ontzetting wordt aan het lid gemotiveerd medegedeeld bij 
aangetekend schrijven. Tegen de ontzetting staat gedurende één 
maand na de ontvangst van deze mededeling voor het lid beroep 
open op de algemene vergadering, die binnen één maand na de 
indiening van het beroep zijn bindende uitspraak schriftelijk 
mededeelt aan de betrokkene en het bestuur. De ontzetting gaat in 
zodra het bestuursbesluit daartoe onaantastbaar is. Tot dat tijdstip 
geldt het lid als te zijn geschorst en kunnen de lidmaatschapsrechten 
niet worden uitgeoefend.

2 Opzegging namens de coöperatie alsmede ontzetting uit het 
lidmaatschap geschieden door het bestuur op grond van een besluit van 
de algemene vergadering.

3 Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie of ontzetting 
geschiedt op een door de algemene vergadering bij het besluit tot 
opzegging of ontzetting nader te bepalen tijdstip.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan uitsluitend plaatsvinden 
tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een 
opzegtermijn van een (1) maand.

4 Nochtans kan een lid binnen vier (4) weken, nadat hem een besluit, 
waarbij de geldelijke en/of andere verplichtingen van de leden zijn 
verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van 
zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte 
uitsluiten onder volledige vrijwaring deswege.

5 Wanneer het lidmaatschap door het lid is opgezegd, dan wel wanneer 
een lid is komen te overlijden, blijft de jaarlijkse contributie slechts 
verschuldigd voor het lopende kwartaal. Na afloop van het lopende 
kwartaal zullen de eventueel nog volgende kwartaaltermijnen van de 
jaarlijkse contributie niet meer zijn verschuldigd.

6 Wanneer het lidmaatschap door de algemene vergadering wordt 
beëindigd, blijft de jaarlijkse contributie slechts verschuldigd voor het 
lopende kwartaal waarin de opzegging of ontzetting plaatsvond. Na 
afloop van het lopende kwartaal zullen de eventueel nog volgende 
kwartaaltermijnen van de jaarlijkse contributie niet meer zijn 
verschuldigd.
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Financiële Bijdragen en andere verplichtingen
Artikel 6
1 a de leden en de contributieplichtige ex-leden zijn gehouden tot het 

betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke door de algemene 
vergadering zal worden vastgesteld en welke contributie per kwartaal 
kan worden geïnd of een andere vaste periode als door het bestuur 
vast te stellen.

b de contributie is voor alle contributieplichtigen gelijk en moet zijn 
voldaan binnen de termijn die door het bestuur is vastgesteld.

c De contributie wordt mede berekend op basis van het 
exploitatieresultaat van het voorafgaande jaar van de coöperatie.

2. De algemene vergadering kan bepalen dat bij toelating tot lid inschrijfgeld 
verschuldigd  is, waarvan de hoogte jaarlijks door het bestuur wordt 
vastgesteld.

3. De penningmeester is bevoegd, het bestuur gehoord hebbende in 
bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting 
tot het betalen van één der in de voorgaande leden genoemde 
vergoedingen te verlenen.

4 De leden verbeuren hun eventuele inschrijfgeld bij beëindiging van het 
lidmaatschap.

5 Tot het vermogen van de coöperatie worden bestemd:
a contributie en opbrengsten van de activiteiten van de coöperatie;
b erfstellingen, legaten en schenkingen;
c subsidies en overige bijdragen;
d revenuen van het vermogen; en
e eventuele andere baten

6 De coöperatie is verplicht haar financiële middelen steeds zodanig te 
besteden dat slechts een gezien de werkzaamheden van de coöperatie 
verantwoord percentage daarvan wordt aangewend ter dekking van de 
kosten van haar eigen organisatie, terwijl die kosten en de kosten van 
werving van gelden in redelijke verhouding dienen te staan tot de 
bestedingen ten behoeve van de doelstelling van de coöperatie.

7 Het bestuur draagt er zorg voor dat het vermogen van de coöperatie niet 
meer bedraagt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziende werkzaamheden van de coöperatie.

Bestuur
Artikel 7
1 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie (3) 

personen, die door de algemene vergadering bij voorkeur uit de leden of 
de vertegenwoordigers van de leden worden benoemd. Het staat het 
bestuur ook vrij ook niet-leden voor te dragen als bestuursleden indien dit 
lid een wezenlijke bijdrage aan de coöperatie kan leveren.

2. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden.
3 De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht, op te 

stellen door het bestuur zulks in samenspraak met de leden.
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De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de 
vergadering meegedeeld. Aan elke voordracht kan het bindend karakter 
worden ontnomen door een daartoe strekkend besluit van de algemene 
vergadering. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene 
vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte 
voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene 
vergadering vrij in de keus.

4. Indien bij een stemming geen der kandidaten de absolute meerderheid 
behaalt, zal een tweede stemming worden gehouden. Als bij die tweede 
stemming wederom niemand de absolute meerderheid heeft verkregen, 
vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die in de tweede 
stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
Indien in de tweede stemming meer dan twee personen een gelijk-
grootste-aantal stemmen op zich verenigden of indien meer personen 
door een gelijk aantal stemmen op de tweede plaats voor herstemming in 
aanmerking zouden komen, wordt tussen deze vooraf gestemd wie van 
hen voor herstemming in aanmerking komt, met dien verstande dat, als 
deze laatste stemming geen uitsluitsel geeft, het lot zal beslissen wie 
voor herstemming in aanmerking komt. 

5. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
ontslagen of door het bestuur worden geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een 
door de algemene vergadering genomen besluit tot ontslag eindigt door 
het verloop van die termijn.

6. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk in de derde jaarvergadering na zijn 
benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster van 
aftreden.
Een aftredende is met inachtneming van het hiervoor bepaalde, 
onmiddellijk herkiesbaar. Wie in en tussentijdse vacature wordt 
benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn 
voorganger in;

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. bedanken;
b. door overlijden;
c. wanneer een bestuurslid onder curatele wordt gesteld.

Artikel 8
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan.
Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan één bestuursfunctie bekleden.

2 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee 
andere bestuursleden zulks wensen. De oproepingstermijn bedraagt 
tenminste drie dagen.

3 Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.
4 In het bestuur hebben de leden ieder een (1) stem.
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris 
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tenminste een besluitenlijst of notulen opgemaakt, die door de voorzitter 
en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel 
van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van het besluit 
niet beslissend.

Artikel 9
1 Een vergadering van het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten 

nemen als de vergadering op de statutair voorgeschreven wijze is 
bijeengeroepen en tenminste de helft van het aantal bestuursleden 
aanwezig is, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.

2 Het bestuur kan evenwel ook buiten vergadering besluiten nemen, mits 
alle bestuursleden zich schriftelijk aangaande het voorstel hebben 
uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. 
Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de 
eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.

Tegenstrijdig belang bestuursleden
Artikel 10
1 het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met de hoedanigheid van 

bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
a een organisatie waaraan de coöperatie de door haar ingezamelde 

gelden middellijk of onmiddellijk – geheel of gedeeltelijk afstaat; en/of
b een organisatie waarmee de coöperatie op structurele wijze op geld 

waardeerbare rechtshandelingen verricht;
Met een organisatie zoals hiervoor bedoeld wordt gelijk gesteld een 
rechtspersoon of andere entiteit die statutair – direct of indirect – met de 
coöperatie is verbonden. Een relatie als hiervoor bedoeld is een grond 
voor ontslag. Een bestuurslid ten aanzien van wie zich een 
onverenigbaarheid als hiervoor bedoeld voordoet, is verplicht het bestuur 
hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur bepaalt 
vervolgens of het betreffende bestuurslid dient af te treden.

2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit 
of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de 
coöperatie conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat 
(ontvangende entiteit), met dien verstande dat:
a de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en 

voordracht tot benoeming van het bestuur van de coöperatie is 
toegestaan tot ten hoogste een/derde van het aantal bestuursleden; 
en

b niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan 
uit de hiervoor in lid 1 van dit artikel bedoelde genoemde personen.

De hier bedoelde bestuursleden mogen – buiten vertegenwoordiging 
door deelname aan handelingen van het bestuur – de coöperatie niet 
vertegenwoordigen.
2 In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft 

met een lid van het bestuur is het desbetreffende bestuurslid verplicht 
dit te melden aan het bestuur.
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3 Het desbetreffende bestuurslid is verplicht zich van de beraadslaging 
terzake te onthouden.

4 Dit bestuurslid komt bij besluitvorming terzake geen stemrecht toe en de 
aanwezigheid van dit bestuurslid telt niet mee ter bepaling of het vereiste 
quorum voor de besluitvorming is gehaald.

Bestuurstaak, vertegenwoordiging
Artikel 11
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met 

het besturen van de coöperatie en het houden van toezicht op de 
coördinator en/of directeur.

2. 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;

3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door de coördinator.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het 
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, te besluiten 
tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden 
beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene 
vergadering voor besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de coöperatie een 

bankkrediet wordt verleend zulks voor een hoger bedrag dan door de 
algemene vergadering ieder jaar zal worden vastgesteld; wordt 
zodanig bedrag niet vastgesteld dan zal het laatst goedgekeurde 
bedrag van kracht blijven totdat een nieuw bedrag is vastgesteld;

b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen 
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een 
aan de coöperatie verleend bankkrediet;

c. het optreden in rechte, waaronder begrepen het uitvoeren van 
arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van 
conservatoire maatregelen en van het nemen van die 
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

d uitgaven welke de laatste goedgekeurde totale begroting 
overschrijden;

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden 
beroep worden gedaan.

Artikel 12
1. De coöperatie wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd 

door:
a. het bestuur;
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b. de voorzitter;
c. twee andere bestuursleden gezamenlijk.

2. Het bestuur is bevoegd een zogenaamde coördinator aan te stellen (aan 
wie de titel van directeur kan worden verleend). De coördinator is 
werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur en 
wordt door het bestuur van een schriftelijke instructie voorzien. De 
coördinator is verplicht de vergaderingen van het bestuur en van de 
algemene vergadering bij te wonen, indien dit door het bestuur, 
onderscheidenlijk door de algemene vergadering wordt verlangd.
De werkwijze en bevoegdheden van een coördinator en/f directeur wordt 
nader uitgewerkt bij huishoudelijk reglement.

3 In gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een 
bestuurslid, kan de coöperatie steeds worden vertegenwoordigd door 
andere bestuurders.

Donateurs
Artikel 13
1 Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de coöperatie 

financieel te steunen.
2 het bestuur beslist omtrent de toelating van donateurs.
3 De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde 

wederzijds door opzegging worden beëindigd.
4 Beëindiging namens de coöperatie geschiedt door het bestuur.
5 het bestuur is verplicht de donateurs van de coöperatie periodiek te 

informeren over de werkzaamheden van de coöperatie.
6 Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke 

hun bij of krachtens de statuten en eventuele huishoudelijk reglementen 
zijn toegekend en opgelegd.

Jaarverslag
Artikel 14
1 Het boekjaar van de coöperatie valt samen met het kalenderjaar
2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie 

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten 
en verplichtingen kunnen worden gekend

3 Het bestuur van de coöperatie draagt er zorg voor dat de administratie 
van de coöperatie zodanig is ingericht dat daaruit blijkt:
a de aard en de omvang van de aan de leden van het bestuur van de 

coöperatie toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
b de aard en de omvang van de kosten die door de coöperatie zijn 

gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van 
de coöperatie alsmede de aard en de omvang van de andere 
uitgaven van de coöperatie;

c de aard en de omvang van de inkomsten van de coöperatie; en
d  de aard en de omvang van het vermogen van de coöperatie.

4 Het bestuur brengt op een vergadering van de algemene vergadering die 
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gehouden moet worden binnen zes maanden na het einde van het 
boekjaar, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans, 
een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde 
bestuur. Het bestuur is verplicht  de hiervoor genoemde stukken tijdig ter 
kennis te brengen van de leden. Zij kan volstaan met het plaatsen van 
deze stukken op de website van de coöperatie. De jaarrekening moet zijn 
ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of 
meer van dezen dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding 
gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en 
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

5 De algemene vergadering benoemt jaarlijks op voorstel van het bestuur 
een zogenaamde kascommissie bestaande uit drie leden. De 
kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan 
de algemene vergadering verslag uit van zijn bevindingen.

6 vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
kennis, dan kan de kascommissie zich op kosten van de coöperatie door 
een deskundige terzake doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door hem gewenste 
inlichtingen te verschaffen, de leden desgewenst de kas en de waarden 
te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de coöperatie 
te geven.

7 De algemene vergadering kan in plaats van een kascommissie een 
accountant, die geen lid is van het bestuur benoemen.

8 Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt 
het bestuur tot decharge van het door hun gevoerde beheer in het 
betreffende boekjaar.

9 Het bestuur is verplicht de bescheiden zoals bedoeld in de leden 2 en 3 
gedurende de wettelijke termijn te bewaren.

10 Het bestuur is – zolang en indien de coöperatie is erkend als een 
zogenaamde Sociaal Belang Behartigende Instelling – verplicht 
onmiddellijk na de vaststelling daarvan een exemplaar van het 
jaarverslag van de coöperatie met een opgave  van de namen en de 
functies van de bestuursleden ter kennis van de daartoe aangewezen 
vestiging van de Belastingdienst te brengen.

Vergoedingen
Artikel 15
1 De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen beloning, 

middellijk noch onmiddellijk.
2 Onder beloning wordt niet verstaan een niet bovenmatige door het 

bestuur vastgestelde vergoeding voor de ten behoeve van de coöperatie 
gemaakte kosten.

3 Alle aan bestuursleden middellijk of onmiddellijk betaalde vergoedingen 
worden als zodanig in de jaarrekening van de coöperatie opgenomen en 
toegelicht.
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Algemene vergaderingen
Artikel 16
1 Aan de algemene vergadering komen in de coöperatie alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur 
zijn opgedragen.

2 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na het einde van het boekjaar wordt een 
algemene vergadering – de jaarvergadering -  gehouden. In deze 
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a het jaarverslag en rekening en verantwoording en het verslag van de 

kascommissie;
b de benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar;
c voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
d voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de 

oproeping  voor de vergadering;
e de vaststelling van de begroting voor het verschijnende boekjaar; 

wordt geen begroting vastgesteld dan zal de laatst goedgekeurde 
begroting  van kracht blijven totdat een nieuwe begroting is 
vastgesteld

f de vaststelling van het bedrag zoals bedoeld in artikel 11 lid 5 sub a.
3 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 

bestuur dit wenst. De oproeping tot de vergadering geschiedt door 
middel van daartoe strekkende oproepingsbrieven, welke ook 
elektronisch kunnen worden verzonden.

4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden of 
zoveel minder leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/tiende 
gedeelte van de stemmen 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 het bepaalde in artikel 19 of bij advertentie in 
tenminste een ter plaatse waar de coöperatie is gevestigd veel gelezen 
dag- of weekblad.

Toegang en stemrecht
Artikel 17
1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de 

coöperatie, bestuursleden, de coördinator en/of directeur.
Geen toegang hebben diegenen van voren bedoelden, die geschorst 
zijn, tenzij uitdrukkelijk opgeroepen of toegelaten.

2 Over toelating van andere personen dan de in lid 1 bedoelden beslist de 
algemene vergadering.

3 Ieder lid van de coöperatie dat niet is geschorst, heeft een stem en kan 
zijn stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel.

4 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 
uitbrengen. Een lid kan als gemachtigde niet meer stemmen uitbrengen 
dan een (1).
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Voorzitterschap, notulen
Artikel 18
1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het 

bestuur en bij zijn ontstentenis zijn plaatsvervanger. Ontbreken de 
voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere 
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook 
op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
algemene ledenvergadering zelf in het voorzitterschap. 

2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of 
een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen 
gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en 
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel 
proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de 
notulen of van het bedoeld proces verbaal wordt ter kennis van de leden 
gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 19
1 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor 
de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd wordt over een 
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid 
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming.

3 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle 
besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid 
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4 Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd 
als te zijn van onwaarde en worden bij het bepalen van de meerderheid 
niet meegeteld.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand een meerderheid van 
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, 
vindt een tweede stemming plaats. Als ook bij die tweede stemming 
niemand een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de 
personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.

6 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks 
voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde zich 
daartegen verzet.
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Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 20
1 De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur. 

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden 
volgens het daartoe bestemde ledenregister zoals bedoeld in artikel 3. 
De oproepingsbrieven kunnen ook elektronisch worden verzonden. De 
termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen.

2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 
onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Statutenwijziging
Artikel 21
1 Het voorstel tot wijziging van de statuten kan uitgaan van het bestuur of 

van tenminste een/tiende deel der leden.
2 Voor een rechtsgeldig besluit van de vergadering van de algemene 

vergadering tot wijziging van de statuten is vereist: 
a dat ieder van de leden met inachtneming van een termijn van 

tenminste veertien dagen - die van oproeping en die van vergadering 
niet meegerekend - is opgeroepen bij een aangetekende brief, 
waarin is vermeld dat ter vergadering een voorstel tot wijziging van 
de statuten zal worden gedaan en behandeld en waarin tevens de 
volledige tekst van de voor te stellen wijziging(en) is medegedeeld;

b dat tenminste twee/derde deel van de leden ter vergadering 
aanwezig is; en

c dat tenminste drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen 
zich vóór aanneming van het voorstel heeft verklaard.

3 Is op die vergadering niet tenminste twee/derde deel van de leden 
aanwezig, dan wordt binnen een maand na de dag van de eerste 
vergadering een tweede vergadering belegd, die volgens de gewone 
regelen wordt opgeroepen en die, ongeacht het aantal alsdan aanwezige 
leden, met een meerderheid van tenminste drie/vierde deel aan de geldig 
uitgebrachte stemmen tot de voorgestelde statutenwijziging kan 
besluiten.

4 Het bestuur doet zo spoedig mogelijk daarna van de aangenomen 
statutenwijziging een notariële akte opmaken.

5 De toepasselijkheid van een statutenwijziging waartoe gedurende het 
lidmaatschap werd besloten, kan niet door opzegging van het 
lidmaatschap worden ontgaan, behoudens het bepaalde in artikel 8.

Ontbinding en vereffening
Artikel 22
1 Het voorstel tot ontbinding van de vereniging kan uitgaan van het bestuur 

of van tenminste een/tiende deel der leden.
2 Voor een rechtsgeldig besluit van de vergadering van de algemene 

vergadering tot ontbinding van de vereniging is vereist: 
a dat ieder van de leden met inachtneming van een termijn van 

tenminste veertien dagen - die van oproeping en die van vergadering 
niet meegerekend - is opgeroepen bij een aangetekende brief, 



12

waarin is vermeld dat ter vergadering een voorstel tot ontbinding van 
de vereniging zal worden gedaan en behandeld en waarin tevens de 
gronden van het voorstel zijn medegedeeld;

b dat tenminste 2/3 deel van de leden ter vergadering aanwezig is; en
c dat tenminste vier/vijfde deel van de geldig uitgebrachte stemmen 

zich vóór aanneming van het voorstel heeft verklaard.
3 Is op die vergadering niet tenminste twee/derde deel van de leden 

aanwezig, dan wordt binnen een maand na de dag van de eerste 
vergadering een tweede vergadering belegd, die volgens de gewone 
regeling wordt opgeroepen en die, ongeacht het aantal alsdan 
aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste vier/vijfde deel 
van de geldig uitgebrachte stemmen tot ontbinding van de vereniging kan 
besluiten.

4 Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de vereniging, 
geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de vergadering van de 
algemene vergadering anders mocht besluiten. Bij het besluit tot 
ontbinding bepaalt de algemene vergadering de beloning die de 
vereffenaars zullen genieten. De vereffening geschiedt voorts met 
inachtneming van het bepaalde daaromtrent in de artikelen 2:23 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek.

5 Een batig saldo moet dor het bestuur worden besteed ten behoeve van 
een ander Sociaal Belang Behartigende Instelling Het wordt door de 
vereffenaars dienovereenkomstig uitgekeerd.

6 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening 
blijven de bepalingen van de statuten en huishoudelijk reglementen 
zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de 
woorden "in liquidatie".

7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de vereniging gedurende zeven jaren onder 
berusting van de daartoe door de vergadering van de algemene 
vergadering aan te wijzen persoon. Deze zal bevoegd zijn een opvolgend 
bewaarder aan te stellen met dezelfde bevoegdheid.

8 De bepalingen van dit artikel kunnen niet worden gewijzigd dan op de 
wijze en met de meerderheid als in dit artikel voor een besluit tot 
ontbinding van de vereniging is voorgeschreven.

Huishoudelijk reglement
Artikel 23
De algemene vergadering stelt met inachtneming van de wet en de statuten 
een alle leden der vereniging bindend huishoudelijk reglement vast ter 
regeling van al hetgeen regeling behoeft.
Onvoorziene gevallen
Artikel 24
In alle gevallen, waarin de wet zowel als deze statuten niet voorzien, beslist 
de algemene vergadering.


