STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te
Oosterbeek, gemeente Renkum.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam "Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof".
Zij is gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. De vereniging wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd.
Doel.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het welzijn, en het behartigen van
de belangen, beide in de meest algemene zin, van de bewoners op het terrein van
het Vegetarisch Woonpark Ommershof te Oosterbeek, verder te noemen "VWO".
2. Het vegetarisch karakter van VWO is voor de vereniging uitgangspunt van handelen.
Onder 'vegetarisme' wordt hier, naast het volledig onthouden van het nuttigen van
vlees en vis en daaraan gerelateerde producten, ook verstaan het ontwikkelen van
respect voor mens, dier en milieu.
Middelen.
Artikel 3.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. het bieden van hulp aan leden voor zover die hulp gerelateerd is aan doel en
middelen;
2. alle andere wettige middelen welke naar het oordeel van het bestuur tot het
bereiken van het doel in aanmerking komen.
Leden
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden.
2. Als lid kan men worden toegelaten na een verzoek dienaangaande bij het bestuur.
3. Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat men op het terrein van het Vegetarisch
Woonpark Ommershof te Oosterbeek woont, en dat men de contributie betaald
heeft.
4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid, welke opzegging op ieder moment kan
plaatsvinden zonder recht op restitutie van de betaalde contributie. Het niet
tijdig betalen van de contributie geldt als opzegging.
b. door het besluit van de vereniging tot uitsluiting. Dit besluit kan worden
genomen indien zich omstandigheden voordoen waardoor van de vereniging
redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. In
dit geval vindt restitutie van betaalde contributie plaats naar rato van de
verstreken tijd. Een voorstel tot uitsluiting moet schriftelijk, gemotiveerd en
ondertekend worden gedaan door ten minste zes leden.
c. door overlijden van het lid.

Artikel 5.
1. De algemene ledenvergadering, verder te noemen 'ALV', is het hoogste orgaan van
de vereniging.
2. Een ALV wordt bijeen geroepen door het bestuur of door 6 andere leden van de
vereniging gezamenlijk. De oproep voor een vergadering moet 7 dagen voor de
vergaderdatum de leden bereiken. De oproep moet vergezeld gaan van een agenda
en eventuele toelichtende stukken.
3. Van een ALV wordt verslag opgemaakt door de secretaris, of bij diens afwezigheid
door een door de ALV aan te wijzen lid. Het verslag wordt toegestuurd aan alle
leden. Een door een volgende ALV goedgekeurd verslag kan ter beschikking van door
de ALV aan te wijzen derden worden gesteld.
4. Voor 1 juli van een jaar moet het bestuur een ALV bijeenroepen als jaarvergadering.
In deze jaarvergadering wordt in ieder geval beslist over:
a. het jaarverslag en de jaarrekening over het vorige boekjaar;
b. de begroting van het lopende boekjaar;
c. de benoeming van de kascommissie voor dit boekjaar;
d. de benoeming van bestuursleden;
e. de goedkeuring van het door het bestuur voorgestelde beleid;
f. de aanwijzing van vertegenwoordigers in andere lichamen.
5. Mits twee derde van de aanwezige leden zich hiervoor verklaart, kan een ALV, nadat
alle agendapunten aan de orde zijn geweest en een agenda voor een volgende
vergadering is vastgesteld, besluiten de lopende vergadering te sluiten en
onmiddellijk aansluitend de volgende vergadering te houden, doch uitsluitend
volgens de in de voorgaande vergadering vastgestelde agenda.
Bestuur.
Artikel 6.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. De bestuurders
worden door de ALV benoemd voor een periode van twee jaar, en kunnen na afloop
van deze periode nog twee maal herbenoemd worden.
2. Het bestuur verdeelt onderling de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester
en overige leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks
bestuur.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook door het verloop van de periode van
benoeming, door ontslag als zodanig en door het einde van het lidmaatschap van de
vereniging.
4. Een bestuurder kan door de ALV worden ontslagen. Artikel 4 lid 4 sub b is van
overeenkomstige van toepassing.
Bevoegdheden bestuur.
Artikel 7.
1. Het bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en met het bestuur.
2. De vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte geschiedt door twee of
meer leden van het dagelijks bestuur. Bij afwezigheid van de leden van het dagelijks
bestuur geschiedt deze vertegenwoordiging door twee leden van het bestuur
ongeacht hun functie.

3.

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer
bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen.
Geen bestuursbevoegdheid noch afgeleide bevoegdheid kan worden uitgeoefend
dan nadat deze bevoegdheid op de voorgeschreven wijze ter registratie aan het
verenigingsregister is aangeboden.

Commissies.
Artikel 8.
1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 is het bestuur bevoegd tot het instellen van
commissies ter vervulling van een in het instellingsbesluit te omschrijven taak. Dit
instellingsbesluit bevat tevens een interne regeling.
2. Er is een kascommissie, waarvan het werk geregeld wordt door een interne regeling.
Op de benoeming der leden is artikel 6 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
Geldmiddelen.
Artikel 9.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. het verenigingskapitaal;
b. de contributies van de leden;
c. subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. eventuele andere baten.
2. De geldmiddelen mogen uitsluitend aangewend worden tot het bereiken van het in
artikel 2 omschreven doel.
3. De begroting en tussentijdse begrotingswijziging worden door de ALV vastgesteld.
4. Eenmaal per jaar legt de penningmeester door middel van een jaarverslag aan de
ALV verantwoording af van het gevoerde beheer.
5. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
6. De financiële aangelegenheden worden voor het overige geregeld in een interne
regeling.
Besluitvorming.
Artikel 10.
1. Besluiten van de ALV en van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid
van stemmen, tenzij anders is bepaald
2. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt schriftelijk gestemd.
3. Over een aangelegenheid die niet in de agenda van een vergadering is opgenomen,
kan geen besluit worden genomen indien in de vergadering één persoonlijk aanwezig
lid zich hiertegen verzet.
4. In de ALV kan geen besluit worden genomen wanneer minder dan een kwart van de
leden persoonlijk aanwezig zijn.
5. In het bestuur kan geen besluit worden genomen wanneer minder dan de helft van
de leden van het bestuur persoonlijk aanwezig is.
6. Hetgeen in dit artikel is bepaald voor het bestuur is op de commissies van
overeenkomstige toepassing.

7.

Een meerderheid in de besluitvorming is de helft van het aantal stemmen of het
aantal personen, afgerond naar beneden, plus één. Blanco stemmen gelden niet als
een uitgebrachte stem.

Interne regelingen.
Artikel 11.
1. Interne regelingen worden door het bestuur vastgesteld.
2. Al hetgeen met betrekking tot de samenstelling en het functioneren van een
commissie niet in deze statuten is geregeld, wordt bij interne regeling vastgesteld.
3. Commissies kunnen te allen tijde het bestuur voorstellen doen tot wijziging van haar
werkwijze of interne regeling.
4. In gevallen waarin een interne regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de
commissie, behoudens beroep op het bestuur. Ieder lid kan dit beroep instellen. Dit
beroep heeft schorsende werking.
Wijziging van de statuten.
Artikel 12.
1. Een voorstel tot wijziging der statuten kan te allen tijde door een lid van de
vereniging op de agenda van een bestuursvergadering worden geplaatst. Het voorstel
moet in de eerstvolgende vergadering worden behandeld, tenzij bij twee derde
meerderheid besloten wordt het voorstel onmiddellijk in behandeling te nemen.
Indien het lid dat het voorstel heeft gedaan geen lid van het bestuur is, heeft hij het
recht bij de behandeling aanwezig te zijn en gehoord te worden. Hij heeft geen
stemrecht. De behandeling in het bestuur leidt tot een advies.
2. Het voorstel tot wijziging van de statuten en het advies van het bestuur worden in de
eerstvolgende vergadering van de ALV behandeld. De ALV kan een besluit tot
wijziging der statuten slechts nemen met twee derde meerderheid. Indien de ALV op
grond van artikel 10 lid 4 geen besluit kan nemen, moet een nieuwe vergadering
worden opgeroepen niet korter dan 14 dagen daarna, welke vergadering, ongeacht
het aantal aanwezigen, over het voorstel een besluit kan nemen.
3. Een statutenwijziging treedt in werking vanaf het moment dat het op de
voorgeschreven wijze ter registratie aan het verenigingsregister is aangeboden.
Opheffing.
Artikel 13.
1. De ALV is bevoegd tot opheffing der vereniging te besluiten. In het opheffingsbesluit
moeten de vereffenaars en moet de begunstigde(n) van een eventueel batig saldo van
de vereffening worden aangewezen. Op dit besluit is de regeling tot het wijzigen van
de statuten van overeenkomstige toepassing.
2. Na een besluit tot opheffing der vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur
of door hem in het opheffingsbesluit aan te wijzen vereffenaars.
3. De vereffenaars zijn ten opzichte van de oproeping van de schuldeisers, het
aanzuiveren van de rekening en verantwoording en het betalen van de schulden, aan
dezelfde verplichtingen onderworpen als erfgenamen die een erfenis onder voorrecht
van boedelbeschrijving hebben aanvaard.
Slotbepaling.

Artikel 14.
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van
artikel 5 lid 1.
Oosterbeek, dinsdag 13 mei 2014.

