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Artikel 1. Naam, zetel en duur
1. De vereniging draagt de naam: Volkstuindersvereniging Zandvoort, die in de statuten en
reglementen verder wordt aangeduid met: de vereniging.
2. De vereniging heeft haar zetel te Zandvoort.
3. De vereniging is opgericht op acht februari negentienhonderd acht en zeventig (08-02-1978) en is
nadien aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Het boekjaar, tegelijk het verenigingsjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.
5. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Haarlem.
Artikel 2. Organen
Organen van de vereniging zijn: het bestuur, het dagelijks bestuur, de algemene vergadering,
alsmede personen en commissies die op grond van de Statuten door de algemene vergadering zijn
belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
Artikel 3. Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. het voor het stichten van een volkstuinencomplex verkrijgen of huren van grond;
b. het beheren van een volkstuinencomplex;
c. het bevorderen van natuurlijk tuinieren als liefhebberij:
d. het geven van voorlichting en het organiseren van activiteiten die het tuinieren als amateur
betreffen;
e. het aankopen van zaden, planten en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden;
f. het verlenen van faciliteiten aan de leden ter ondersteuning van het tuinieren;
g. het behartigen van de belangen van haar leden;
h. het bevorderen van allerlei recreatieve bezigheden voor haar leden;
i. het uitgeven van een verenigingsblad.
2. De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door alles te doen wat tot het in dit artikel gestelde
doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords.
Artikel 4. Leden
1. De vereniging kent:
a. leden;
b. recreatieleden: dit zijn leden die geen tuin ambiëren maar om andere redenen lid zijn van de
vereniging;
c. kandidaatleden: dit zijn leden die een tuin van de vereniging wensen te huren.
2. Recreatieve- en kandidaatleden hebben geen stemrecht , maar hebben wel toegang tot de
vergaderingen. Zij hebben binnen de vereniging slechts een adviserende stem.
3. a. Leden zijn die meerderjarige personen die als lid zijn toegelaten en aan wie een tuin in gebruik is
gegeven. Zij dienen ingezetene van de gemeente Zandvoort te zijn.
b. Recreatie- en kandidaatleden zijn die meerderjarige personen die als lid zijn toegelaten en
dienen eveneens ingezetene van de gemeente Zandvoort te zijn.
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4. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap. In een reglement kunnen nadere regels
omtrent de toelating worden gesteld. Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan de betrokkene
schriftelijk de commissie van beroep alsnog om toelating verzoeken.
5. Kandidaatleden zijn die meerderjarige personen die het bestuur schriftelijk hebben verzocht te
worden opgenomen in een register van kandidaatleden. Indien een tuin beschikbaar komt, doet het
bestuur hiervan mededeling onder het stellen van een termijn waarbinnen het kandidaatlid een
verzoek tot toelating tot het lidmaatschap kan indienen. Bij regelement of bestuursbesluit kunnen
regels worden gesteld omtrent de rangorde van kandidaatleden en nadere aan hen te stellen
voorwaarden.
Artikel 5. Rechten, plichten en verplichtingen van de leden
`

1. Leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de Statuten, de reglementen en de besluiten van een orgaan na te komen;
b. de belangen van de vereniging en/of van de volkstuinderij in het algemeen niet te schaden;
c. de door de overheid ter zake van het gebruik van tuinen aan de vereniging gegeven voorschriften
en/of aanwijzingen na te leven;
d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het
lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

Artikel 6. Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door het overlijden van het lid, door opzegging of royement. Bij het
beëindigen van het lidmaatschap eindigt het gebruiksrecht van de tuin.
2. a. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan
de vereisten die de Statuten en/of de reglementen aan het lidmaatschap stellen, wanneer een lid
herhaaldelijk niet zijn verplichtingen nakomt, en ook met onmiddellijke ingang wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
b. Opzegging namens de vereniging gebeurt schriftelijk door het bestuur.
3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur, met
inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
b. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen:
- wanneer redelijkerwijs van hem/haar niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren;
- binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn
verzwaard, het lid is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit dan niet op
hem/haar van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer
rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de Statuten en reglementen nauwkeurig zijn
omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen.
4. a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het boekjaar en
met in acht neming van een opzegtermijn van 6 weken. Is niet tijdig opgezegd dan eindigt het
lidmaatschap aan het eind van het daarop volgende boekjaar, tenzij het bestuur anders beslist.
5. a. Royement(ontzetting) kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid in strijd
handelt met de Statuten, de reglementen of besluiten van de vereniging of een van haar organen,
dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Het besluit tot royement wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na het
besluit, door een aangetekende of door het bestuur persoonlijk overhandigde brief aan het lid
medegedeeld.
c. De betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van de onder b. bedoelde mededeling in
beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst. Tijdens de periode van schorsing blijft het lid gehouden de verplichtingen
na te komen en worden zijn rechten opgeschort.
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6. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang het lid
niet heeft voldaan aan de geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of zo lang enige andere
aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een
opgelegde straf, alsmede de verkoop of overdracht van zijn bouwsels en beplantingen daaronder
begrepen. In bedoelde gevallen stelt het bestuur de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.
Artikel 7. Rechtspraak en geschillen
1. De in dit artikel bedoelde rechtspraak of bemiddeling is van toepassing op alle leden van de
vereniging.
2. In geval van overtreding van de Statuten, een reglement en/of een besluit is het bepaalde in artikel 6
van toepassing.
3. Geschillen tussen leden welke samenhangen of voortvloeien uit de doelstellingen van de vereniging
worden beslecht door het bestuur.
4. Indien een beslissing als bedoeld in dit artikel tot gevolg heeft dat een besluit geheel of gedeeltelijk
wordt vernietigd, dan kan hieraan door het betreffende lid noch door derden enig recht op
schadeloosstelling worden ontleend.
Artikel 8. Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De algemene vergadering bevestigd het
aantal voorgestelde bestuursleden.
2. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de financiële
commissie (kascommissie).
3. a. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
b. De voorzitter wordt in functie benoemd.
4. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste vier leden.
5. De zittingsduur, het aftreden, de volgorde en overige regelingen het bestuur betreffende worden
bij reglement geregeld.
6. Tijdens de eerste vergadering na de benoeming van bestuursleden, verdelen de bestuursleden de
overige functies en doen hiervan mededeling aan de leden.
7. Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De algemene
vergadering bepaalt de samenstelling van het dagelijks bestuur.
Artikel 9. Taken en bevoegdheden bestuur
1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen
en tot het aangaan van overeenkomsten daarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een ander verbindt. Het vorenstaande is niet van toepassing op het in gebruik geven van
tuinen of op het verpachten van opstallen van de vereniging, waaronder de verkoopplaatsen, winkels
en clubgebouw.
Artikel 10. Vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en voorts door twee
leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk.
2. Personen aan wie hetzij op grond van de Statuten, hetzij op grond van volmacht,
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe
een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is
besloten.
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Artikel 11. Commissies
1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te
stellen, alsmede hun benoeming, samenstelling, taken en bevoegdheden te regelen, voor zover deze
niet geregeld zijn in de Statuten of andere reglementen. Commissies zijn verantwoording
verschuldigd aan het orgaan dat hen heeft ingesteld.
2. Het lidmaatschap van de financiële commissie (kascommissie) is onverenigbaar met het
lidmaatschap van het bestuur.
Artikel 12. Besluitvorming
1. a. Tenzij in de Statuten of een reglement anders is bepaald, worden besluiten in besturen,
vergaderingen en commissies genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen, met dien verstande dat ter bepaling van die meerderheid van het aantal uitgebrachte
stemmen, de ongeldige stemmen als bedoeld onder b., worden afgetrokken.
b. Ongeldig zijn stemmen die:
- blanco zijn;
- zijn ondertekend;
- onleesbaar zijn;
- een persoon niet duidelijk aanwijzen;
- de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
- voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
- meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
c. Onder meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
d. Indien de stemmen staken, is geen meerderheid behaald en is het voorstel verworpen.
2. a. Ieder lid brengt in een vergadering één stem uit.
b. Een lid kan een ander lid machtigen namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen, met
dien verstande dat ieder lid slechts door één ander lid kan worden gemachtigd.
c. Een volmacht kan alleen schriftelijk worden verleend en dient voor de aanvang van de
vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd.
3. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering dit verlangt of, wanneer de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, wanneer een lid dit verlangd. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Artikel 13. Algemene vergadering
1.
2.
3.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
door de Statuten aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen.
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
Een door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde in een algemene
vergadering. De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende algemene vergadering
en worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 14. Bijeenroeping algemene vergadering
1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden,
alsmede krachtens een besluit van het bestuur of van een vorige algemene vergadering. De algemene
vergadering wordt bij voorkeur gehouden in de gemeente waarin de vereniging haar zetel heeft.
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2. a. De bijeenroeping gebeurt door publicatie in het verenigingsblad of per brief aan de bij de
vereniging bekende adressen van de leden.
b. De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht dagen, de dag van de oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend. In bijzondere gevallen – dit ter beoordeling van het bestuur – kan
deze termijn worden bekort.
3. a. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig oordeelt
of indien tenminste zoveel leden, bevoegd tot het uitbrengen van ééntiende gedeelte van
de stemmen in de algemene vergadering, dit nodig oordelen. In laatstbedoeld geval moet de wens
daartoe onder opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting, schriftelijk
aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
b. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van het onder a. bedoelde verzoek
gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan op de wijze
waarop het bestuur een vergadering van de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie
in tenminste één ter plaatse veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen dan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
Artikel 15. Toegang algemene vergadering
1.

De algemene vergaderingen zijn openbaar. Alle leden hebben toegang. Leden die geschorst zijn,
hebben geen toegang. Geschorste leden die door een bestuursbesluit zijn geroyeerd en hiertegen in
bezwaar zijn gegaan bij de algemene vergadering, hebben toegang tot die algemene vergadering
waarin hun bezwaar wordt behandeld en zijn bevoegd daarover het woord te voeren.
Het bestuur beslist of anderen dan leden toegang hebben tot de algemene vergadering.

Artikel 16. Rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering, behoudens bij verlenging met een termijn van vijf
maanden door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten
met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een bestuurslid, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
b. Indien het bestuur niet in de algemene vergadering, of bij een verlenging niet binnen de gestelde
termijn, overeenkomstig het bepaalde heeft gehandeld, kan ieder lid van de gezamenlijke
bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. a. Het bestuur is verplicht jaarlijks de in lid 2 bedoelde stukken te doen onderzoeken door een door
de algemene vergadering benoemde financiële commissie(kascommissie), die hiervan schriftelijk
verslag uitbrengt aan het bestuur en aan de algemene vergadering.
d. De financiële commissie bestaat uit ten minste drie leden, die door de algemene vergadering
worden benoemd en die geen bestuurslid mogen zijn.
c. Het bestuur is verplicht de financiële commissie voor haar onderzoek alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, hen desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en
verantwoording, gebeurt nadat is kennisgenomen van het verslag van de financiële commissie en
strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen die uit de rekening en verantwoording blijken.
5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaren te bewaren.
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Artikel 17. Reglementen en uitvoeringsbesluiten
1. a. De algemene vergadering stelt vast en wijzigt de volgende reglementen:
- de Statuten;
- het Huishoudelijk Reglement;
- eventueel nader gewenste reglementen
b. Met uitzondering van de Statuten worden alle reglementen vastgesteld en gewijzigd bij
gewone meerderheid van stemmen.
2. De organisatie van de vereniging en de taken en bevoegdheden van haar organen worden nader
uitgewerkt in de reglementen.
Artikel 18. Statutenwijziging
1. In de Statuten van de vereniging kan geen wijziging 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. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt
ten minste vier weken.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste twee weken vóór die algemene vergadering een
voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen en deze laten liggen tot na de afloop van de
dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts op een algemene vergadering met tenminste
twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen worden genomen.
4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt
genomen.
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, dat bevoegd is de vereniging te
vertegenwoordigen.
6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de
gewijzigde Statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken, waarin de vereniging is ingeschreven.
Artikel 19. Ontbinding en vereffening
1.

a. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een daartoe
speciaal te houden vergadering.
b. Het bepaalde in artikel 18 is van overeenkomstige toepassing, dit met uitzondering van het
bepaalde in lid 4 van artikel 18.
2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de
bestuursleden als zodanige vereffenaars op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een
derde opdraagt.
3. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de vereniging
zal bewaren tot zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene vergadering kan de bewaarder
een bewaarloon toekennen.
4. Tenzij de algemene vergadering bij haar besluit tot ontbinding een andere bestemming voor het batig
saldo vaststelt, vervalt het batig saldo na de vereffening aan de leden. Ieder lid ontvangt dan een
gelijk deel.
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