Oprichting
Akte d.d. 12 mei 2014
FJR/FB/2014.508819.01

Op twaalf mei tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Fredericus Johannes
de Ridder, notaris te Bergambacht:
de heer Jan Willem Mets, geboren te Schoonhoven op twaalf juni
negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 2861 AR Bergambacht, Hoofdstraat
76 D, gehuwd
(legitimatie: paspoort met nummer NR980H350, afgegeven te Bergambacht op
zeven november tweeduizend twaalf);
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigd lasthebber van:
1. de heer Bas Berntsen, geboren te Gouda op dertien maart negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 2821 ZM Stolwijk (gemeente Vlist), Veenderij 12,
gehuwd met mevrouw Bianca Janneke Elizabeth Kleijbeuker
(legitimatie: paspoort met nummer NN13B8278, afgegeven te Vlist op
éénentwintig juli tweeduizend tien);
2. de heer Jacob Hollebrand, geboren te Rotterdam op tien november
negentienhonderd éénenvijftig, wonende te 2825 BM Berkenwoude (gemeente
Bergambacht), Dorpsstraat 37, gehuwd met mevrouw Anne Marie Bonsang
(legitimatie: paspoort met nummer NWBPKB6K6, afgegeven te Bergambacht
op zevenentwintig januari tweeduizend twaalf);
3. de heer Roland Baas, geboren te Rotterdam op negentien juni
negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 2931 AG Krimpen aan den Lek,
Dorpsstraat 72, gehuwd met mevrouw Maria Ackermans
(legitimatie: rijbewijs met nummer 4667792905, afgegeven te Nederlek op
dertig augustus tweeduizend elf);
4. de heer Johannes Gerardus Bulle, geboren te Schoonhoven op drieëntwintig
april negentienhonderd vijftig, wonende te 2871 SK Schoonhoven, Olivier van
Noortstraat 17, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap
(legitimatie: rijbewijs met nummer 4206815908, afgegeven te Schoonhoven op
één november tweeduizend elf);
Blijkende van bovenstaande lastgevingen uit vier onderhandse volmachten, welke
aan deze akte zullen worden gehecht.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
dat op drie en twintig april tweeduizend veertien de algemene vergaderingen van
de verenigingen: Vrije Kiesvereniging/Gemeentebelang (VK/GB), gevestigd te
Vlist, Gemeentebelang Bergambacht (G.B.), gevestigd te Bergambacht,
Werkgroep'84, gevestigd te Nederlek en Gemeentebelang Schoonhoven,
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gevestigd te Schoonhoven, hun besturen hebben opgedragen uitvoering te geven
aan hun besluiten tot het oprichten van een nieuwe – politieke – vereniging;
dat de genoemde volmachtgevers, als zijnde voorzitter van één der genoemde
verenigingen, ter uitvoering van het vorenstaande deze vereniging bij deze wensen
op te richten;
dat de statuten van de vereniging luiden als volgt:
Naam en zetel
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING GEMEENTE BELANG
KRIMPENERWAARD. (Afgekort en hierna ook te noemen: VGBK).
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bergambacht. De vereniging is een 'lokale'
politieke groepering waarvan de grenzen van het werkgebied worden gevormd
door de huidige gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk aan den
IJssel, Schoonhoven en Vlist.
DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich als bestuursverantwoordelijke partij ten doel te streven
naar een gemeentelijke samenleving, waarin gerechtigheid gestalte krijgt, de
mens zijn vrijheid en verantwoordelijk kan beleven en waarin het welzijn van
allen wordt gediend. De partij wil voor alle burgers opkomen, zonder binding
met landelijke politieke partijen, waardoor alle aandacht gegeven kan worden
aan plaatselijke situaties en ontwikkelingen. De partijvertegenwoordigers
weten wat er leeft onder de inwoners, ondernemers, het verenigingsleven en
bij organisaties in de gemeente. Die kennis wordt betrokken bij plan- en
besluitvorming. De partij legt haar concrete doelen vast in een
verkiezingsprogramma en richt zich daarbij uitdrukkelijk en uitsluitend tot de
samenleving binnen haar hiervoor omschreven werkgebied, zonder
onderscheid naar levensbeschouwing, sekse, ras of maatschappelijke
achtergrond.
2. VGBK wenst haar doel met alle wettelijke middelen te bereiken onder meer
door:
A. allen die met het doel instemmen te brengen tot samenwerking;
B. de burgers van de Krimpenerwaard de opvattingen van de vereniging
regelmatig onder de aandacht te brengen;
C. binnen de Krimpenerwaard op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk
vertegenwoordigd te zijn; daartoe neemt zij actief deel aan de
verkiezing voor de Gemeenteraadsverkiezingen;
D. het vaststellen van een algemeen verkiezingsprogramma (met een
mogelijke specifieke uitwerking per kern);
E. de publieke opinie en de kiezers te winnen voor haar politieke
overtuiging;
F. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad,
zulks overeenkomstig de procedure vastgelegd bij “Reglement voor de
voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van
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de Gemeenteraad”;
G. de instelling van een permanente activiteiten- en
propagandacommissie; de bevordering van de samenwerking van de in
de gemeenteraad via de kandidatenlijst van de vereniging gekozen
gemeenteraadsleden onderling en de bevordering van de
samenwerking tussen deze raadsleden en het bestuur van de
vereniging;
H. het werk der raadsleden te ondersteunen door het instellen van
'fractiebegeleidingscommissie”; te bevorderen dat ook in andere
vertegenwoordigende lichamen vertegenwoordigers van de vereniging
worden gekozen, en
I. het houden van, al dan niet besloten, (leden) vergaderingen.
DUUR
Artikel 3.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigings- en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten wordt
gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone
leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in
artikel 5 bepaalde, met dien verstande dat gewone leden alleen kunnen zijn
inwoners, die stemgerechtigd zijn voor de gemeenteraadverkiezingen van de
per één januari tweeduizend vijftien nieuw te vormen gemeente binnen de
Krimpenerwaard (zijnde de rechtsopvolger van de hiervoor in artikel 1 lid 2
genoemde vijf gemeenten) en waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij kunnen verenigen met de uitgangspunten van de partij en haar statuten.
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen donateur worden van
de partij.
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone – langdurige – verdiensten
jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging,
door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, daartoe
zijn benoemd.
4. Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden, doch zijn vrijgesteld van
de verplichting tot betaling van contributie.
5. Slechts kiesgerechtigde leden, die tenminste drie maanden lid zijn van de
vereniging kunnen kandidaten voordragen en deelnemen aan de stemmingen
ten behoeve van de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen.
Artikel 5.
1. De aanmelding voor het lidmaatschap dient rechtstreeks plaats te vinden bij de
secretaris. Hetzelfde geldt voor donateurs.
2. Terstond na ontvangst van een aanmelding voor het lidmaatschap, dan wel
donateurschap, gaat de secretaris tot inschrijving over.
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3. Binnen veertien dagen na de inschrijving wordt hiervan bericht gegeven aan de
ingeschrevene.
4. Na de in lid 3 van dit artikel bedoelde berichtgeving van inschrijving geldt voor
het ingeschreven lid een voorlopige toelating tot de vereniging gedurende een
termijn van ten hoogste acht weken.
5. Binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn van acht weken kan het
bestuur de toelating weigeren.
6. Indien het bestuur de toelating weigert, geeft het hiervan kennis aan de
algemene ledenvergadering.
7. Van een besluit tot weigering geeft het bestuur per aangetekend schrijven
kennis aan de ingeschreven, onder vermelding van de redenen en van de
bevoegdheid van de ingeschrevene tegen dit besluit, binnen vier weken na
dagtekening van het aangetekend schrijven, beroep in te stellen bij de
algemene ledenvergadering.
8. Door een besluit tot weigering van de toelating worden alle rechten en
verplichtingen die aan het lidmaatschap zijn verbonden opgeschort,
behoudens de bevoegdheid tot beroep als bedoeld in lid 7 van dit artikel. De
opschorting duurt voort tot het besluit onherroepelijk is geworden, dan wel is
vernietigd.
9. Een besluit tot weigering wordt onherroepelijk door het verstrijken van de in lid
7 van dit artikel bedoelde beroepstermijn, alsmede wanneer de algemene
ledenvergadering het ingestelde beroep afwijst.
10. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar
om door erfopvolging te worden verkregen.
Artikel 6.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een
maand, in geval het lid 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.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging, en
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris
moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te
bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij
het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
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het lidmaatschap te laten voortduren.
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 tenminste vier weken, wanneer
het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste
december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging
heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld
mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging
van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en). Een lid
dat ondanks daartoe herhaaldelijk schriftelijk te zijn aangemaand gedurende
twee achtereenvolgende jaren zijn contributie niet heeft betaald, wordt door het
bestuur van de ledenlijst afgevoerd, waarvan hem of haar schriftelijk
mededeling wordt gedaan.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door
het bestuur bij besluit met een gewone meerderheid van stemmen.
5. Een voorstel tot ontzetting dient schriftelijk bij de secretaris ten worden
ingediend en dient ondertekend te zijn door minimaal tien leden.
6. Voor de behandeling van het voorstel tot ontzetting wordt het betreffende lid
minimaal vier weken voor de bestuursvergadering, schriftelijk door de
secretaris opgeroepen onder vermelding van de ingebrachte bezwaren. Het
betrokken lid heeft alsnog de gelegenheid in de eerstvolgende
bestuursvergadering respectievelijk algemene ledenvergadering deze
bezwaren mondeling of schriftelijk te weerleggen.
Maakt het betreffende lid hiervan geen gebruik dan kan de
bestuursvergadering zonder verdere belemmering het voorstel tot ontzetting in
stemming brengen.
7. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving van het bestuursbesluit in beroep te gaan bij de algemene
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de
reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
GELDMIDDELEN
Artikel 8.
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: de contributies van de leden, uit
eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen,
bijdragen van donateurs en uit eventuele andere toevallige baten.
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Voorts dragen leden van de vereniging welke namens de vereniging zitting
hebben of hebben gehad in openbare lichamen een, door de algemene
ledenvergadering vast te stellen, bedrag af aan de vereniging uit hoofde van
de aan die functie toekomende geldelijke vergoeding. Alles met inachtneming
van het bepaalde in de wet van 7 maart 2013 (Wet financiering politieke
partijen).
2. De hoogte van de contributie wordt, al dan niet jaarlijks, vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.
3. De ledenvergadering is bevoegd een contributie vast te stellen afwijkend van
die onder 2. genoemd.
4. De penningmeester draagt er zorg voor dat jaarlijks voor één april de
contributie van de leden die op - één januari lid waren, worden geïnd.
Hetzelfde geldt voor de periodiek toegezegde donaties.
Voor de afdrachten als bedoeld in het tweede lid van art. 8.1. kunnen tussen
het bestuur en de betrokkene(m) nadere termijnbetalingen worden
afgesproken.
5. Het bestuur verleent gehele of gedeeltelijke vrijstelling van contributie, casu
quo afdrachten, indien daarvoor in het belang van de vereniging termen
aanwezig zijn.
ORGANEN
Artikel 9.
De organen van de vereniging zijn:
1. Het bestuur.
2. Het dagelijks bestuur.
3. De algemene ledenvergadering.
4. De fractiebegeleidingscommissie.
BESTUUR
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf leden. Het aantal
bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
2. Het bestuur dient bij voorkeur zodanig te zijn samengesteld dat de uit alle
gemeentelijke kernen afkomstige leden daarin genoegzaam zijn
gerepresenteerd.
3. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van
de vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en
penningmeester aan.
De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene ledenvergadering
benoemd.
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid
vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
5. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
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6. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van vier jaar.
Het bestuur maakt voorafgaand aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering,
een rooster van periodiek aftreden op, zodanig dat de functies van voorzitter
en penningmeester en de functies van secretaris en vicevoorzitter niet
tegelijkertijd vacant komen. Dit rooster wordt tezamen met de convocatie voor
die algemene ledenvergadering aan de leden gezonden. Het aftredende
bestuurslid is terstond herkiesbaar.
7. De zittingsperiode van een bestuurslid begint direct na afloop van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering, waarin zij tot bestuurslid gekozen zijn, behoudens
het geval van vervulling van een tussentijdse vacature.
8. Het lid van het bestuur dat gekozen is ter vervulling van een tussentijdse
vacature, heeft als zodanig zitting in het bestuur, vanaf het moment dat hij
gekozen is tot het eind van de zittingsperiode, waarvoor - het bestuurslid, in
wiens plaats hij getreden is, gekozen werd.
Artikel 11.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de verenging. Alle bestuurders
gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd
de vereniging in- en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur, alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van
hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld, door een schriftelijk
gemachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de
penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over banksaldi, zulks slechts
mogelijk is binnen in de volmacht omschreven grenzen
3. Het bestuur is bevoegd, onder voorbehoud van eigen verantwoordelijkheid,
machtiging te verlenen aan het dagelijks bestuur tot het verrichten van
bepaalde taken, welke aan het bestuur zijn opgedragen.
4. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal.
5. Het bestuur kan voor zover noodzakelijk, aan bepaalde personen verzoeken
de vergaderingen van haar bestuur als adviseur bij te wonen.
6. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden,
bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld
van een derde verbindt, behoeft het bestuur ten allen tijde de goedkeuring van
de algemene ledenvergadering.
7. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat geen geldig besluit kan worden
genomen, wanneer niet de helft van de bestuursleden aanwezig zijn.
8. Indien het vereiste quorum ontbreekt, wordt met inachtneming van een termijn
van tenminste veertien dagen een nieuwe vergadering belegd waar hetzelfde
voorstel opnieuw aan de orde is. Ongeacht het aantal der aanwezige leden,
worden in die vergadering geldige besluiten genomen bij volstrekte
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
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DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 12.
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken.
3. De voorzitter en/of de secretaris en/of de penningmeester kunnen, zoveel
mogelijk in onderling overleg, in spoedeisende gevallen namens de vereniging
optreden.
4. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal.
Artikel 13.
De voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de werkzaamheden en zorgt voor een
juiste uitvoering van de genomen besluiten, voor zover niet aan anderen
opgedragen.
Artikel 14.
De secretaris
De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergadering op,
convoceert deze en maakt het verslag ervan. Hij maakt het jaarverslag en bewaart
het archief. Hij zorgt voor het bijhouden - van een ledenlijst, alsmede een register
van - periodieke – donateurs.
Artikel 15.
De penningmeester
De penningmeester heeft het beheer van de gelden van de vereniging en is
daarvoor verantwoordelijk. Hij zorgt ervoor dat de leden hun contributie betalen, int
de afdrachten genoemd in het tweede lid van artikel 8.1., alsmede de donaties en
boekt alle ontvangsten en uitgaven, de laatste door nota's en kwitanties gedekt.
Regelmatig doet de penningmeester verslag van het gevoerde beheer en de
financiële toestand van de vereniging.
Het bestuur doet jaarlijks, onder overlegging van de nodige bescheiden, op de
algemene ledenvergadering rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerde beheer.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 16.
1. Binnen zes maanden na afloop van elk kalenderjaar wordt een algemene
ledenvergadering (jaarvergadering) 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 jaar
gevoerde beleid.
2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen
voor de vergadering, een commissie van tenminste twee leden alsmede een
reservelid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van
de financiële rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst
verstreken boekjaar. De commissie brengt ter vergadering verslag uit van haar
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bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan
kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der
vereniging te tonen en inzage van de boeken en kasbescheiden van de
vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de
rekening en verantwoording van het gevoerde – financiële – beheer, strekt het
bestuur tot decharge.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,
benoemt de algemene ledenvergadering en andere commissie bestaande uit
tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en
verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder
benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de
algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan
de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die
maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht
worden.
6. Jaarlijks komt op de algemene ledenvergadering in elk geval aan de orde:
a. het jaarverslag van de secretaris;
b. de jaarrekening over het voorafgaande jaar;
c. het verslag van de kascommissie;
d. de begroting voor het komende jaar;
e. de periodieke bestuursverkiezing, en
f. de bespreking van het politieke beleid.
Artikel 17.
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,
met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping
geschiedt door een aan alle leden te zenden mededeling, bij voorkeur per
elektronisch communicatiemiddel en bij het ontbreken van die mogelijkheid
schriftelijk.
2. Een van deze jaarlijkse ledenvergaderingen vindt als regel plaats in de maand
november (in elk geval na de begrotingsbehandeling). Buitengewone
ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig
oordeelt of tenminste tien leden van VGBK met opgave van redenen dit
schriftelijk verzoeken, aan welk verzoek het bestuur binnen vier weken na
dagtekening moet voldoen.
3. Na ontvangst van een verzoek als in het vorige lid bedoeld, is het bestuurder
verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping
binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg
wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen
overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergaderingen
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bijeenroept.
Artikel 18.
1. Alle leden, behoudens de leden die geschorst zijn, hebben toegang tot de
algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd
zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenote of één van
zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door
de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt
gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij door de meerderheid van de
stemhebbende leden van de vergadering een schriftelijke stemming wordt
verlangd. Over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in het geval van
enkelvoudige kandidaatstelling. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie
is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid
der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming
over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft
gekregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het
grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen,
die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich
heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het
lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte
stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het
stemmend lid ondertekende stemmen.
6. Met betrekking tot de verkiezing door de algemene ledenvergadering van de
leden van het bestuur gelden de volgende bepalingen:
Het bestuur doet voorstellen omtrent de vervulling van een vacature. Daartoe
stelt het bestuur de leden tijdig op de hoogte van het bestaan van een
vacature. Ieder lid heeft het recht om voor de desbetreffende vacature één of
meer kandidaten schriftelijk bij het bestuur aan te melden. Het bestuur stelt
een bindende voordracht op, welke voordracht tenminste één week vóór de
ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden, aan de leden wordt
bekend gemaakt. Een bestuurslid kan slechts worden benoemd uit de
bindende voordracht.
7. Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
ten minste twee/derde van de uitgebrachte genomen besluit van de algemene
vergadering in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
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8. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is
genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, 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.
Artikel 19.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of
ontstentenis zal één der -- andere bestuursleden als leider van de vergadering
optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of
door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
DE FRACTIEBEGELEIDINGSCOMMISSIE
Artikel 20.
1.De fractiebegeleidingscommissie heeft tot taak de gekozen raadsleden voor de
vereniging vanuit de leden bij te staan door middel van overleg en advies,
teneinde tot gezamenlijke besluitvorming te komen over het verenigingsstandpunt
met betrekking tot de op de raad- en/of commissieagenda's voorkomende
voorstellen, één en ander getoetst aan het doel en verkiezingsprogramma van de
vereniging. Aan de leden van de fractiebegeleidingscommissie zullen de
betreffende stukken worden toegezonden, zoveel als mogelijk via elektronische
post.
2. Aan de samenstelling van de fractiebegeleidingscommissie zullen door het
bestuur nadere richtlijnen worden gesteld.
DE KANDIDATENLIJST
Artikel 21.
De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt door de algemene
ledenvergadering vastgesteld overeenkomstig het reglement: 'Reglement voor de
voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkiezing der leden van de
gemeenteraad.'
Dit reglement zal op voordracht van het bestuur door de algemene
ledenvergadering worden vastgesteld.
ACTIVITEITEN EN PROPAGANDACOMMISSIE
Artikel 22.
Het bestuur benoemt, al of niet uit zijn midden, een commissie die onder
verantwoordelijkheid van en in overleg met het bestuur belast is met de zorg voor
de activiteiten en de propaganda. Het bestuur heeft - de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid omtrent alle te ondernemen activiteiten en propaganda.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 23.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een
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zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de
dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd
gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene
ledenvergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal leden der
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Ten aanzien van statutenwijziging is van kracht het bepaalde in artikel 27 lid 2.
Artikel 24.
Het bepaalde in artikel 16 is niet van toepassing indien ter algemene vergadering
alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging
met algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 25.
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.
Artikel 26.
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer
andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van
gelijke beperking.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 27.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij ontbreken van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten op een
volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden
vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen
moet worden meegedeeld dat ter vergadering al worden voorgesteld de vereniging
te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet
tenminste zes weken bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Het voordelig saldo wordt na betaling der schulden en ontvangst der
vorderingen, afgedragen aan de - leden voor zover zij minimaal twee jaar lid zijn.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
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van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de verenging uitgaan, moet aan haar naam - worden
toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 28.
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven
omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, afdrachten
en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze
van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw van de
vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling - haar gewenst
voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste
een/derde gedeelte van de leden van de vereniging.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken
van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de
afwijking door de wet op de statuten wordt toegestaan.
Artikel 29. De statuten treden in werking met ingang van heden.
Overal waar hiervoor in de mannelijk vorm wordt gesproken, wordt daar waar
toepasselijk eveneens de - vrouwelijke vorm bedoeld.
Slotverklaring
Na aldus de statuten der vereniging te hebben vastgesteld, verklaarde de
comparant, handelend als gemeld: dat met ingang van heden als leden van het
bestuur zullen optreden:
1. de heer Jacob Hollebrand, de sub 2 genoemde lastgever, als voorzitter;
2. de heer Jan Petrus van Zoelen, wonende te 2861 SW Bergambacht,
Leeuwerik 6, geboren te IJsselstijn op elf april negentien honderd een en
zestig, als secretaris;
3. de heer Roland Baas, de sub 3 genoemde lastgever, als penningmeester;
4. de heer Bas Berntsen, de sub 1 genoemde lastgever, als algemeen
bestuurslid, en
5. de heer Johannes Gerardus Bulle, de sub 4 genoemde lastgever, eveneens
als algemeen bestuurslid.
WAARVAN AKTE is verleden te Bergambacht op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem
opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een concept-akte te hebben ontvangen
en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen 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 comparant en vervolgens door mij, notaris.
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