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Artikel 1. Naam, zetel en duur.
a. De vereniging is opgericht 14 april 1919 en draagt de naam
‘VOLKSTUINVERENIGING KWEEKLUST’.
b. Zij heeft haar zetel in de gemeente Middelburg.
c. Zij is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Artikel 2. Doel
De vereniging heeft ten doel gelegenheid te scheppen tot het hobby tuinieren in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit te bereiken door:
a. Het kopen of huren van gronden en deze - in volkstuintjes gesplitst - te verhuren aan haar leden.
b. Alle verdere wettelijke middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met
de statuten en reglementen van deze vereniging
Artikel 3. Leden en donateurs
a. De vereniging bestaat uit leden. Rechtspersonen kunnen ook lid van een vereniging zijn.
b. Lid of donateur kan zijn: iedere meerderjarige, iedere vereniging, die rechtspersoonlijkheid bezit tenzij hij
of zij voor eigen rekening grond exploiteert of laat exploiteren.
c. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden
verkregen. Wel krijgen de medewerkende partners cq gezinsleden het recht de tuin eventueel voort te
zetten.
d. Het lid dient in principe woonachtig te zijn in de gemeente Middelburg.
Artikel 4. Beëindiging lidmaatschap en donateurschap
Men houdt op lid of donateur te zijn :
a. door overlijden.
Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt het lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar
(kalenderjaar).
c. door opzegging namens de vereniging.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur tegen het einde van het
verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 (vier) weken. De opzegging geschiedt
schriftelijk met opgave van de reden.
d. door ontzetting.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden, wanneer een lid of donateur, hetzij handelt in strijd
met de statuten, de reglementen of een besluit van de vereniging, hetzij de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Zij geschiedt met inachtneming van de voorwaarden die de wet stelt en wordt verder geregeld in
het Huishoudelijk Reglement.
e. Van een opzegging door het bestuur, anders dan wegens wanbetaling, is beroep mogelijk op de Algemene
Ledenvergadering.
f. 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.
Artikel 5. Rechten bij ophouden lidmaatschap
Bij het ophouden van het lidmaatschap vervallen de rechten van het betreffende lid op de bezittingen aan zijn
lidmaatschap verbonden.
Artikel 6. Aanwending producten
De leden mogen de producten, gekweekt op de gronden der vereniging, niet gebruiken om daarin handel te

drijven of wel ze aan te wenden in strijd met het doel en de belangen van de vereniging, dit ter beoordeling van
het bestuur.
Artikel 7. Bestuur, samenstelling
a. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Het bestuur bepaalt zelf de taakverdeling van de
bestuursleden. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. In geval van een even aantal
bestuurders is de stem van de voorzitter beslissend
b. De bestuurders worden door de Algemene Ledenvergadering uit de leden der vereniging voor 3 jaar benoemd. Het
bestuur wijst uit haar midden een secretaris en penningmeester aan, en indien voorhanden, ook een technisch
bestuurslid en eventueel adjunct bestuurders. De voorzitter wordt steeds als voorzitter door de Algemene
Ledenvergadering benoemd.
c. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen `
aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 (tweederde) der geldig
uitgebrachte stemmen.
d. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een
opzegtermijn van tenminste 3 (drie) maanden.
e. Jaarlijks treedt 1/3 (eenderde) van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
De aftredende is terstond herkiesbaar.
f. In tussentijdse vacatures wordt al dan niet voorzien, dit ter beoordeling van het bestuur.
g. Een eventueel tussentijds gekozen lid treedt af op de tijd van aftreding van zijn voorganger.
h. De tuincomplexen worden namens het bestuur beheerd door de terreincoördinatoren. De terreincoördinatoren
worden benoemd door het bestuur. De taken zijn door het bestuur vastgesteld en kunnen ook door het bestuur
gewijzigd worden.
Artikel 8. Bestuur, taak
a. Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten
rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden
of aan de voorzitter. Om de vereniging tegenover derden te verbinden, wordt de handtekening
van twee gezamenlijk handelende bestuursleden vereist.
b. Het bestuur is tot bestuur- en beheersdaden bevoegd, doch behoeft voor het in eigendom of bezit verkrijgen
of in beheer nemen en het vervreemden en bezwaren van registergoederen, de goedkeuring van de
Algemene Ledenvergadering.
c. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls als iemand van het bestuur,
dit wenselijk acht.
d. Het bestuur kan onderdelen van haar taak delegeren aan commissies, voor het beleid waarvan het bestuur
verantwoordelijk is.
e. Het bestuur is ter zake van het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering
f . Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar met de terreincoördinatoren.
Artikel 9. Bestuur en privé
De leden van het bestuur en terreincoördinatoren mogen zelf geen leveranties en/of financiële handelingen tegenover
de vereniging verrichten.
Artikel 10. Algemene Vergaderingen
a. Binnen 3 (drie) maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene vergadering gehouden.
Het bestuur brengt in deze vergadering verslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening
en verantwoording van haar in het afgelopen boekjaar gevoerde financieel beheer en beleid af.
b. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken
boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
c. Telkens blijft één lid zitting houden in de kascommissie van het daaropvolgende boekjaar.
d. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording
strekt het bestuur tot décharge.
e. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn
van tenminste 15 (vijftien) dagen. De wijze van bijeenroeping, zowel die van stemming, wordt bij
Huishoudelijk Reglement geregeld.
f. Behalve de in lid a bedoelde jaarvergadering zullen Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls

het bestuur zulks wenselijk acht; alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen
onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
1/10 (een tiende) gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering, indien daar alle leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn.
g. Na ontvangst van een verzoek als in lid f. bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een Algemene
Vergadering op een termijn van niet langer dan 4 (vier) weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping
binnen 14 (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
Vergadering bijeenroept.
h. De agenda van de Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur vastgesteld en is verplicht ook daarop
te plaatsen alle voorstellen, welke tenminste 15 (vijftien) dagen vóór de vergadering door 3 (drie) of meer
leden schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
Artikel 11. Leiding vergaderingen
a. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn of haar afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuursleden
als leider van de vergadering optreden.
b. Van het tijdens de algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter
aangewezen lid van de vereniging notulen gemaakt
Artikel 12. Geldelijk beheer
a. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden en bijdragen van de donateurs, uit
entreegelden, uit de pachten, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen
en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
De hoogte van de contributies, de entreegelden, de hoogte van de pacht en de bijdragen van de donateurs
worden door de Algemene Vergadering vastgesteld.
b. De penningmeester is belast met het beheer van de gelden in de ruimste zin, tenzij anders bij deze Statuten
en Reglementen mocht zijn bepaald. Voor alle gelden is de penningmeester verantwoordelijk.
c. Het boekjaar loopt van 1 december t/m 30 november daar aan volgend.
d. De rekening en verantwoording bestaat uit een exploitatierekening, een balans met de nodige bescheiden,
een volledige inventarisstaat van de goederen van de vereniging, benevens de nodige voorstellen omtrent
bestemming van het saldo van de rekening.
Artikel 13. Belegde gelden
a. Alle beschikbare gelden worden door de penningmeester volgens de bij Huishoudelijk Reglement bepaalde
wijze, zo spoedig mogelijk belegd. De kasbescheiden berusten bij de penningmeester.
De gekweekte rente is ten bate van de vereniging.
b. Gelden, die op de in lid a. genoemde wijze belegd zijn, kunnen door de penningmeester niet worden teruggenomen, anders dan met machtiging van de voorzitter of eerste secretaris of algemeen adjunct-bestuurder.
Artikel 14. Huishoudelijk Reglement
a. Alle aangelegenheden van de vereniging, waarin de Statuten niet voorzien, worden voor zover nodig
geregeld dan wel nader uitgewerkt bij Huishoudelijk Reglement, dat door de Algemene Vergadering op
voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.
b. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Statuten.
Artikel 15. Statutenwijziging
a. Tot wijziging van de Statuten kan alleen worden besloten in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen Algemene Vergadering waarin een zodanig aantal leden aanwezig is als bevoegd tot het uitbrengen
van tenminste 2/3 (tweederde) gedeelte van de stemmen in de Algemene Vergadering.
a. Een voorstel tot wijziging van de Statuten is aangenomen wanneer het tenminste 3/4 (drievierde) gedeelte
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
c. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen 14 (veertien) dagen een tweede algemene
vergadering bijeengeroepen, welke tweede vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige
leden, het voorstel kan aannemen, mits met tenminste 3/4 (drievierde) gedeelte van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
a. Behoudens het bepaalde in artikel 2.19 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door
een besluit daartoe van de Algemene Vergadering, genomen met tenminste 2/3 (tweederde) van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste 3/4 (drievierde) van de leden aanwezig

of vertegenwoordigd is.
Bij ontbreken van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste 14 (veertien) dagen doch uiterlijk dertig
dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van 2/3 (tweederde) van het aantal
uitgebrachte stemmen.
c. Bij de oproeping tot de in lid a. en b. van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat
ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige
vergaderingen moet tenminste 14 (veertien) dagen bedragen.
d. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
e. een eventueel batig saldo, alsmede de bezittingen worden beschikbaar gesteld voor door de Algemene
Vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
b.

Artikel 17. Geschillen
a. Bij geschillen met derden, anders dan de leden van de vereniging, behoeft het bestuur de machtiging van de
Algemene Vergadering, alvorens het overgaat tot het instellen van een rechtsvervolging of van een verweer
tegen de gerechtelijke eis. Geschillen tussen leden worden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 18. Overig m.b.t. statuten
a. In alle gevallen, waarin deze Statuten niet voorzien en bij geschil over de uitleg van de bedoeling van de
onderscheiden bepalingen van de Statuten, beslist het bestuur, behoudens beroep op de Algemene
Vergadering.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering op .. februari 2019 van de Volkstuinvereniging ‘KWEEKLUST’
gevestigd te Middelburg

