STATUTEN
Moestuinvereniging ‘DE MOESAKKER’
NAAM, ZETEL, DUUR, VERENIGINGS- EN BOEKJAAR
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: ‘De Moesakker’.
2. Zij is gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Driebergen-Rijsenburg).
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2.
1. Het doel van de vereniging is het, in de ruimste zin van het woord, mogelijk maken en bevorderen van het biologisch tuinieren
als hobby (geen winstoogmerk).
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het huren of in eigendom hebben van grond die geschikt is om te tuinieren;
b. het verhuren van stukken grond aan leden;
c. alle overige geoorloofde middelen die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.
LEDEN
Artikel 3.
1.
2.
3.
4.

5.

Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Degenen die lid van de vereniging willen worden, dienen hiervoor een verzoek in bij het bestuur.
Het bestuur beslist over de toelating van een lid en stelt de verzoeker zo spoedig mogelijk van deze beslissing in kennis.
Bij niet-toelating door het bestuur kan het aspirant-lid een beroep doen op de algemene ledenvergadering. Dit beroep wordt
schriftelijk of elektronisch ingediend bij het bestuur. De algemene ledenvergadering kan besluiten het aspirant-lid alsnog als
lid toe te laten.
Naast leden kent de vereniging contribuanten die door het bestuur als zodanig worden toegelaten. Over de rechten en
verplichtingen van contribuanten kunnen in het huishoudelijk reglement nadere regels worden gesteld.

Artikel 4.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke of elektronische opzegging door het lid. Bij opzegging door het lid houdt het lidmaatschap op per
het einde van het verenigingsjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging tenminste twee maanden vóór het einde
van dat verenigingsjaar is gedaan; indien de opzegging niet tijdig is gedaan, houdt het lidmaatschap op per het
einde van het volgende verenigingsjaar. In bijzondere gevallen kan het bestuur dispensatie geven van de termijn
van twee maanden;
c. door schriftelijke of elektronische opzegging namens de vereniging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan
worden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap. Deze ontzetting wordt alleen door het bestuur uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
2. Bij opzegging of ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch kennis van het
besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk of elektronisch
in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. De uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend voor partijen.
Gedurende de beroepstermijn en zo lang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar
verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
ALGEMENE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 5.
1. Uitsluitend leden van de vereniging hebben het recht een stuk grond van de vereniging te huren;
2. De leden hebben voorts de rechten en verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de wet, de statuten, het huishoudelijk
reglement en de overige reglementen van de vereniging alsmede de in overeenstemming daarmee genomen besluiten van
de organen van de vereniging;
3. De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene ledenvergadering tijdens de
jaarvergadering wordt vastgesteld;
4. De leden zijn jaarlijks de huurprijs voor het door hen van de vereniging gehuurde stuk grond verschuldigd overeenkomstig het
vierkantemetertarief dat jaarlijks bij besluit van de algemene ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld;
5. De leden betalen bij aanvang van de huur van een stuk grond een borgsom voor het zorgvuldige gebruik van het door het lid
gehuurde stuk grond; deze borg wordt bij het einde van de grondhuur aan het desbetreffende lid terugbetaald indien deze het
gehuurde in – naar het oordeel van het bestuur – goede staat heeft achtergelaten. Indien de grond niet in goede staat is
achtergelaten, vervalt de borgsom aan de vereniging.
GELDMIDDELEN
Artikel 6.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
•
De jaarlijks door de leden aan de vereniging te betalen contributie;
•
De opbrengsten uit de verhuur van gronden aan de leden;
•
Verkrijging uit schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat nalatenschappen door de vereniging slechts
worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
•
Subsidies en alles wat verder op een wettige manier wordt verkregen.
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BESTUUR
Artikel 7.
1. Het bestuur bestaat uit drie, vijf of zeven leden. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
2. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur uit de leden van de vereniging.
3. Ieder jaar treedt tijdens de jaarvergadering telkens één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een
aftredend bestuurslid kan aansluitend worden herbenoemd.
4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen of voor een bij het schorsingsbesluit te
bepalen periode van maximaal drie maanden schorsen. Een schorsing die niet binnen de schorsingsperiode wordt gevolgd
door een besluit tot ontslag eindigt door verloop van de schorsingsperiode.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook:
a. wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt;
b. door schriftelijke of elektronische ontslagname door het bestuurslid;
c. door overlijden van het bestuurslid.
6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de (zo mogelijk eerstvolgende) algemene ledenvergadering een opvolger.
7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen,
tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de
overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een
algemene ledenvergadering bijeen te roepen, die in de ontstane vacature(s) voorziet.
Artikel 8.
1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
2. Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken, geeft de stem van de
voorzitter de doorslag.
3. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. Deze worden ondertekend door de voorzitter en
de secretaris.
TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel 9.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door
tenminste twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder bij voorkeur de voorzitter.
2. Het bestuur is slechts na toestemming van de algemene ledenvergadering bevoegd tot:
a. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk
reglement aan het bestuur zijn opgedragen.
2. De algemene ledenvergadering komt ten minste eenmaal per jaar, uiterlijk in de maand juni, bijeen.
3. In deze vergadering, de jaarvergadering, brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige
bescheiden, rekening en verantwoording af over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid.
Het bestuur legt voorts de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. Deze jaarrekening wordt
ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder
opgave van redenen melding gemaakt.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag
van haar bevindingen uit.
5. Indien de algemene ledenvergadering de jaarrekening goedkeurt en instemt met het gevoerde beleid en bestuur kan de
algemene ledenvergadering besluiten het bestuur decharge te verlenen.
6. Naast in geval van de in de leden 2 en 3 bedoelde jaarvergadering roept het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen,
wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
7. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering verplicht, als tenminste één tiende van het aantal
leden dit schriftelijk of elektronisch aan het bestuur vraagt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval
moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de
verzoekers zelf een algemene ledenvergadering bijeenroepen op dezelfde manier als waarop het bestuur de algemene
ledenvergadering bijeenroept.

Artikel 11.
1. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering door het bestuur vindt schriftelijk of elektronisch plaats, onder
vermelding van de te behandelen agendapunten. De leden van de vereniging worden ten minste drie weken voor de datum
van de algemene ledenvergadering door het bestuur bijeengeroepen; in gevallen die naar het oordeel van het bestuur
spoedeisend zijn, kan het bestuur een kortere termijn voor de bijeenroeping in acht nemen.
2. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden, de contribuanten en degenen die door de voorzitter tot de
algemene ledenvergadering zijn toegelaten; tijdens de algemene ledenvergadering hebben alleen de leden van de vereniging
stemrecht.
3. De algemene ledenvergadering behandelt voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan, of die door ten minste één tiende van
het aantal leden uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk of elektronisch bij het bestuur zijn ingediend.

Artikel 12
1. De voorzitter van het bestuur, of bij zijn/haar afwezigheid één van de andere bestuursleden, treedt op als voorzitter van de
algemene ledenvergadering.
2. De secretaris van het bestuur, of bij zijn/haar afwezigheid een door de voorzitter aangewezen ander (bestuurs)lid van de
vereniging, maakt notulen van wat in de algemene ledenvergadering is besproken en besloten. Deze notulen worden, na
goedkeuring door de (eerst)volgende algemene ledenvergadering, ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
3. Tenzij in de wet of deze statuten anders is voorgeschreven, worden de besluiten van de algemene ledenvergadering
genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste, leden. Ieder lid heeft één stem.
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Stemmingen over zaken vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter van de vergadering schriftelijke stemming gewenst acht
of een van de aanwezigen schriftelijke stemming verlangt.
Over personen wordt schriftelijk, met ongetekende briefjes, gestemd.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
Bij een verkiezing van personen uit meer kandidaten wordt de kandidaat met het hoogste aantal stemmen als gekozen
aangemerkt. Indien bij een verkiezing van personen uit meer kandidaten bij de stemming op meer, maar niet alle, kandidaten
het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats over de kandidaten op wie dat hoogste aantal
stemmen is uitgebracht. Indien bij een verkiezing van personen uit meer kandidaten alle kandidaten hetzelfde aantal
stemmen hebben verkregen, beslist het lot.
Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.
Wordt de juistheid van het in het vorige lid bedoeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw
gestemd, wanneer de meerderheid van de vergadering of - als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond –
één stemgerechtigd lid dit wenst. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 13.
1. De statuten van de vereniging kunnen, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel, worden gewijzigd door een besluit van
de algemene ledenvergadering, mits in de oproeping voor de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld.
Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, wordt uiterlijk een week vóór de vergadering
schriftelijk of elektronisch aan de leden toegestuurd en moet tevens ten minste vijf dagen vóór de vergadering tot na de afloop
van de vergaderingdag op een daarvoor geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.
2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
3. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
4. Wijziging van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van deze statuten is niet mogelijk. Op grond van artikel 2:43 lid 4 B.W, kan artikel
14 lid 4 daarom alleen worden gewijzigd met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden aanwezig zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 14.
1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde
van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van het aantal leden aanwezig is.
Indien niet ten minste drie vierde van het aantal leden aanwezig is tijdens de stemming over de ontbinding kan, ongeacht het
aantal ter vergadering aanwezige leden, met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen worden
besloten tijdens een volgende vergadering, die ten minste acht en ten hoogste dertig dagen na de eerste vergadering wordt
gehouden
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging, tenzij bij het besluit tot ontbinding
één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
4. Het eventuele batig saldo na vereffening vervalt niet aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn van de
vereniging, maar wordt uitsluitend ter beschikking gesteld van een doel dat op voorstel van het bestuur door de algemene
ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding wordt bepaald en dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de
vereniging.
REGLEMENTEN
Artikel 15.
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en een of meer andere reglementen vaststellen. Deze
reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
2. Over alles, wat niet in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of een ander reglement is geregeld, beslist de algemene
ledenvergadering.
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