
OPRICHTING VERENIGING 

 

Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij,  
Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: 
 
De comparanten hebben verklaard een vereniging op de richten met de 
Navolgende statuten. 
 
Naam. 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: vereniging Stadsraad Veere 
 
Zetel. 
Artikel 2. 
Zij heeft haar zetel te Veere. 
 
Doel. 
Artikel 3. 
1.  De vereniging stelt zich ten doel: het woon- en leefmilieu in de Stad Veere  
      te beïnvloeden, door in overleg met de bewoners van die gemeenschap  naar buiten op      
      te treden, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord.         
2.  De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het behartigen van de belangen van de bevolking van de stad Veere met  
                    het oog op het welzijn; 

b. het bevorderen van het meedenken. Meebeslissen, de mede-verantwoordelijk- 
heid en zelfwerkzaamheid met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu; 

c. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen diverse groepen,  
verenigingen, organisaties en personen; 

d. het opsporen van wensen en behoeften van de bevolking en daaraan in  
samenwerking met particulier initiatief, overheid en overige instanties  
uitvoering te geven; 

e. het bevorderen, coördineren en (zonodig zelf) organiseren van activiteiten en 
voorzieningen; 

f. behartiging van de belangen van de stad Veere bij de overheid, onder andere 
door overleg en door gevraagd en ongevraagd de overheid van advies te dienen 
omtrent aangelegenheden bij welke de belangen van haar gebiedsdeel zijn 
betrokken. 

g. Het voeren van bezwaar en beroepsprocedures tegen overheidsbeslissingen die 
de  vereniging onwelgevallig zijn. 

 
Leden. 
Artikel 4. 
Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, woonachtig binnen het grondgebied van 
de stad Veere, zoals aangegeven op de plattegrond die aan deze akte is gehecht en die door 
de comparanten van hun handtekening is voorzien 
 



Ledenregister-begunstigers. 
Artikel 5. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging. Deze zal geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te 
voldoen; 
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met 
de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een  
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk  
worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de eerste zin van het vorige lid, doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum 
waartegen was opgezegd. 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de 
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te 
sluiten. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene 
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de 
algemene vergadering. 
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in 
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 
desniettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd. 

 
Jaarlijkse bijdragen. 
Artikel 8. 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene 

vergadering zal worden vastgesteld. 
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage 
betalen. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

 
Bestuur. 
Artikel 9. 



1. Het bestuur bestaat ui tenminste vijf (5) en ten hoogste negen (9) leden, doch altijd een 
oneven aantal personen, die door de algemene vergadering al of niet uit de leden wordt 
benoemd. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meerdere voordrachten. 
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd: zowel het bestuur, als tien 
leden. 
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. 
Een voordracht door tien leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij 
het bestuur worden ingediend. 

3. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. 
 
Einde bestuurslidmaatschap – schorsing 
Artikel 10. 
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de benoemde instantie worden ontslagen of 

geschorst, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd. Een schorsing die niet 
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het 
verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur 
op te maken rooster van aftreding. 
De aftredende is herkiesbaar voor ten hoogste twee aaneengesloten periode van vier 
jaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in 
van zijn voorganger. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging. 
b. door het bedanken als bestuurslid. 

 
Bestuursfuncties – besluitvorming. 
Artikel 11. 
1. De algemene vergadering benoemt de voorzitter van het bestuur. 
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan 

voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan  
één functie bekleden. 

3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, 
die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande vergadering van en de 
besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

 
Bestuurstaak – vertegenwoordiging 
Artikel 12. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de vereniging.  
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen 
waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van een overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 



een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde 
verbindt. Het bestuur kan deze bevoegdheden eerst uitoefenen, nadat in een speciaal 
daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering, waarin ten minste twee/derde van 
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, ten minste twee/derde van die leden 
daarvoor toestemming verleent. 
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen 
vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over 
het uitoefenen van deze bevoegdheden, in de zin zoals in de vorige vergadering aan de 
orde is geweest, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. De vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede 
door twee personen tezamen die de functie van voorzitter, secretaris of 
penningmeester hebben. 

 
Jaarverslag – rekening en verantwoording. 
Artikel 13. 
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogentoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, 
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en 
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van 
het bestuur vorderen. 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste 
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie 
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene 
vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder boekhoudkundige 
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. 
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de 
boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te 
bewaren. 

 
Algemene vergaderingen. 
Artikel 14. 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene 

vergadering, de jaarvergadering, gehouden. 
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 



a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het 
verslag van de aldaar bedoelde commissie; 

b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende 
verenigingsjaar. 

c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. vaststelling van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van een-tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het 
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier 
weken. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 
18 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel 
gelezen dagblad. 


