Statuten buurtvereniging
Oprichting en statuten van Buurtvereniging Molenhoek
De vereniging heeft de navolgende statuten.

Artikel 1: Naam
De vereniging draagt de naam ‘Buurtvereniging Molenhoek’ en is opgericht op 21 augustus 2015.

Artikel 2: Zetel
Zij heeft haar zetel te Kollum

Artikel 3: Doel
1) De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de sociale contacten op de buurt, het organiseren van
activiteiten en het behartigen van de belangen van haar leden bij de Gemeente Kollumerland.
2) De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) organiseren van activiteiten en evenementen;
b) behartigen van gemeenschappelijke belangen.

Artikel 4: Leden
1) De vereniging kent leden
2) De buurtcommissie houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
3) Alle leden zijn gehouden de statuten van de vereniging na te leven. De overige verplichtingen van de
leden worden verder bij reglement of besluit geregeld.
4) De buurt bestaat uit alle huizen in de straat Molenhoek te Kollum.
5) Als leden van een huishouden worden aangemerkt diegenen die staan ingeschreven in de registers van
de burgerlijke stand van de gemeente, als woonachtig op het adres bekend in het ledenregister.
Als lid wordt aangemerkt een huishouden binnen de buurt genoemd onder lid 4 dat zich als zodanig
heeft aangemeld.

Artikel 5: Toelating
1) Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
2) Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6: Einde van het lidmaatschap
1) Het lidmaatschap eindigt:
a) door opzegging van het lid;
b) door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden
c) aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen;
d) als deze niet meer in de buurt woonachtig is.
2) Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan zondermeer geschieden bij een
contributieachterstand van zes maanden.

Artikel 7: Financiën
1) De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a) contributie van leden;
b) ontvangsten uit activiteiten en evenementen;
c) andere inkomsten.
2) De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene
vergadering zal worden vastgesteld.
3) De jaarlijkse contributie kan in 1, 2 of 4 termijnen worden betaald.

4) Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
het betalen van een bijdrage te verlenen.
5) De contributieperiode is gelijk aan een verenigingsjaar.
6) Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het
einde van een contributieperiode.
7) Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributieperiode eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8: Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De
benoeming geschiedt uit en door de leden.

Artikel 9: Einde bestuurslidmaatschap, periodiek bestuurslidmaatschap, schorsing
1) Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2) Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. De aftredende is éénmaal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3) Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a) door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b) door bedanken.

Artikel 10: Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur
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 een functie
bekleden.
2) Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de
voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend of elektronisch bevestigd.
3) Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 11: Bestuurstaak, vertegenwoordiging
1) Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
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 commissies welke door het bestuur worden benoemd.
4) Het bestuur is niet 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 verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een derde verbindt.
5) Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor alle belangrijke financiële
besluiten; belangrijke financiële besluiten zijn besluiten waarvan de totale lasten de jaarlijkse
inkomsten van de vereniging overtreffen.
6) De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a) hetzij door het bestuur;
b) hetzij door de voorzitter;
c) hetzij door twee andere bestuursleden.

Artikel 12: Jaarverslag, rekening en verantwoording
1) Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2) Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3) Het bestuur brengt op een algemene vergadering in het jaar volgend op het verenigingsjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4) De algemene vergadering benoemt uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Jaarlijks treedt
een lid af, dat niet herkiesbaar is. De commissie benoemt zelf een nieuw lid. Het volgende jaar treedt
het eerstgenoemde lid af en zo vervolgens.
5) 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 der vereniging te
geven.
6) De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch
slechts door de benoeming van een andere commissie.
7) Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 13: Algemene vergadering
1) Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
de statuten aan het bestuur zijn opgedragen
2) Indien in enig jaar geen wijzigingen optreden in het bestuur, contributie en commissies behoeft geen
algemene ledenvergadering te worden gehouden. Als bij wijziging in bestuur en commissie meerdere
kandidaten zich hebben aangemeld zal de algemene vergadering beslissen. In elk jaar waarin geen
algemene vergadering behoeft te worden gehouden dient het bestuur ten minste een jaarverslag en
begroting te verspreiden onder de leden alsmede een mededeling omtrent de wijzigingen in
commissies en bestuur. Deze verspreiding komt in plaats van de algemene vergadering. Hierop kan
protest worden aangetekend en beslissingen worden herzien middels bijeenroepen van een algemene
vergadering (zie lid 5).
3) Jaarlijks kan een algemene vergadering worden gehouden.
4) Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5) Wanneer tenminste één tiende van de leden hier om verzoekt, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering binnen 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 19.

Artikel 14: Toegang en stemrecht
1) Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben
geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2) over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3) leder gewoon lid van de vereniging (dat niet geschorst is), heeft een stem.
4) Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid uitbrengen.

Artikel 15: Voorzitterschap, notulen
1) De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één 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 vergadering daarin zelf.

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. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 16: Besluitvorming van de algemene vergadering
1) Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een
besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover
gestemd werd 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 volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4) Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5) Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten met de meeste stemmen plaats. Het zittend
bestuur beslist over het aantal kandidaten voor tweede stemming (maximaal vier per vacature). Heeft
alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan worden het die personen met de
meeste stemmen. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot
wie van beiden is gekozen.
6) Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende, verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
7) 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
hoofdelijke stemming verlangt.
8) Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen
oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit
niet in acht genomen.

Artikel 17: Bijeenroeping algemene vergadering
1) De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor
de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
2) Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in
artikel 19.

Artikel 18: Statutenwijziging
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) Een besluit tot statuten wijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet
tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken 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 of vertegenwoordigde leden,
kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte
stemmen.

3) Een statutenwijziging treedt na zeven dagen in werking en wordt aan alle leden binnen zeven dagen
toegezonden.

Artikel 19: Ontbinding
1) De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in
de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2) Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid
waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Artikel 20: Huishoudelijk reglement
1) De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2) Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.

Artikel 21: Slotbepaling
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1) Hille van Hijum
2) Bouke Koning
3) Sjouke Henstra
4) Miranda Postma
5) Hilde Slagter
6) Akkelien Banga
van wie de sub 1, 2 en 3 genoemden de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen
bekleden. De eerste bestuurswisseling zal plaatsvinden in 2017 volgens een door het bestuur te maken
rooster van aftreden.

