Statuten Soerens Belang

NAAM ZETEL EN DUUR
Artikel 1
De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag-Soeren,
gemeente Rheden.
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel de belangen - in de ruimste zin des woords - van het dorp
Laag-Soeren en haar inwoners te behartigen. Zij acht haar doel te bereiken langs wettige
weg.

ORGANISATIE
Artikel 4
De vereniging bestaat uit leden, bedoeld in artikel 5. Voorts kent zij: buitengewone leden,
ereleden en begunstigers.

LEDEN
Artikel 5
Leden der vereniging zijn zij, die, woonachtig binnen de dorpsgemeenschap van LaagSoeren, zich daartoe aanmelden bij de secretaris der vereniging, mits zij achttien jaar of
ouder zijn. Verder kunnen tot lid van de vereniging worden toegelaten zij, die niet woonachtig
zijn in Laag-Soeren, doch aanwijsbare belangen hebben in de dorpsgemeenschap. Zij
dienen zich eveneens zelf aan te melden als lid. Het bestuur heeft het recht binnen één
maand na aanmelding iemand niet als lid toe te laten. Van dit besluit is hoger beroep op de
ledenvergadering, welke in hoogste instantie beslist, mogelijk.

BUITENGEWONE LEDEN
Artikel 6
Verenigingen en andere rechtspersonen, welke hun zetel hebben in het dorp Laag-Soeren
en met het doel en streven der vereniging sympathiseren, kunnen door de algemene
ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, worden toegelaten als buitengewoon lid.

ERELEDEN
Artikel 7
Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor het dorp Laag-Soeren en haar
bewoners, op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste 5 leden door de
algemene vergadering worden benoemd.

BEGUNSTIGERS
Artikel 8
Personen of verenigingen en instellingen, die de vereniging met een geldelijke bijdrage
wensen te steunen kunnen door het bestuur en op door het bestuur vast te stellen
voorwaarden, als begunstigers der vereniging worden toegelaten.

VERLIES VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 9
Het lidmaatschap der leden en buitengewone leden eindigt:
a. door schriftelijke opzegging voor één december tegen één januari daaropvolgend
bij de secretaris casu quo secretaresse der vereniging;
b. door vertrek of overlijden van natuurlijke personen en verlies van
rechtspersoonlijkheid door, of beëindiging aanwijsbaar belang, van rechtspersonen;
c. door royement ter algemene ledenvergadering met drie/vierde (3/4) der geldig
uitgebrachte stemmen, indien een lid, ondanks aanmaning door het bestuur, nalatig
blijft te voldoen aan de lidmaatschapsverplichtingen of handelingen verricht, die naar
het oordeel van het bestuur in strijd zijn met het doel der vereniging.

GELDMIDDELEN
Artikel 10
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: - contributies; - verleende subsidies; erfstellingen; - legaten; - schenkingen; - toevallige baten.

CONTRIBUTIE
Artikel 11
De leden betalen een jaarlijkse contributie. De hoogte van deze contributie wordt jaarlijks bij
de begroting door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

BESTUUR
Artikel 12
1. Het bestuur bestaat uit minstens drie personen, welke op en door de algemene
ledenvergadering worden gekozen en in functie worden benoemd. De algemene
ledenvergadering kan bestuursleden ontslaan. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester. Jaarlijks treedt één derde (1/3) der bestuursleden af
volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Zij zijn eenmaal herkiesbaar. Tussentijdse
vacatures worden waargenomen door het bestuur en op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering aangevuld. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.
2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene
ledenvergadering:
a. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c. het verrichten van andere rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of
onbepaald is, of een bedrag van 500 euro te boven gaat, of waardoor de vereniging
voor langer dan één jaar wordt verbonden.
3. Op het ontbreken van de in lid 2 bedoelde toestemming, ten aanzien van sub c. bedoelde
rechtshandelingen, kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 13
De voorzitter en de secretaris gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging in en buiten
rechten.

Artikel 14
De algemene ledenvergadering kan commissies casu quo werkgroepen instellen, welke ten
allen tijde verantwoording verschuldigd zijn aan de algemene ledenvergadering. In
spoedeisende gevallen kan het bestuur overgaan tot voorbedoelde instelling, welke achteraf
door de algemene ledenvergadering gefiatteerd moet worden.

VERENIGINGSJAAR, VERGADERINGEN
Artikel 15
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Artikel 16
1. Tenminste tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Deze
vergaderingen dienen plaats te hebben in het voorjaar en in het najaar. De vergadering
welke in het voorjaar wordt gehouden zal tevens fungeren als jaarvergadering. Op deze
vergadering komen aan de orde de vaststelling door de algemene ledenvergadering van de
door het bestuur in te brengen begroting, de jaarverslagen van de secretaris en de
penningmeester en de verslagen van de commissies en de werkgroepen. Tevens wordt
voorzien in de periodieke en andere vacatures van bestuursleden, terwijl verder wordt
behandeld hetgeen door het bestuur op de agenda wordt geplaatst en de ingekomen
voorstellen worden behandeld ten opzichte waarvan is voldaan aan de bepalingen van het
huishoudelijk reglement. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie
van ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur, welke commissie de
jaarlijkse rekening en verantwoording van het bestuur die jaarlijks voor één mei over het
afgelopen boekjaar moet zijn opgesteld onderzoekt en daarvan verslag uitbrengt aan de
algemene ledenvergadering.
2. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door een schriftelijke
convocatie, welke tenminste tien dagen voorafgaande aan de vergaderdatum aan het lid
verstuurd moet zijn. De convocatie dient alle te behandelen onderwerpen te vermelden.
Besluiten omtrent niet op de convocatie vermelde onderwerpen zijn ongeldig, tenzij deze
besluiten zijn genomen in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van
tweederde van de alsdan geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
leden.

Artikel 17
Het bestuur der vereniging vergadert tenminste vier maal per jaar en verder zo vaak als dit
wenselijk wordt geoordeeld.

Artikel 18
Behalve de jaarvergaderingen kunnen vergaderingen worden gehouden:
a. op initiatief van het bestuur;
b. op een verzoek, onder opgave van de te bespreken punten, van tenminste 2
bestuursleden of tien procent (10%) van de leden. In geval van sub b. zal het bestuur
een vergadering bijeenroepen uiterlijk dertig dagen na die, waarop het verzoek bij het
bestuur is ingekomen. Voldoet het bestuur hieraan niet, dan zijn zij die het verzoek
indienden, zelf tot oproeping gerechtigd.

STEMRECHT
Artikel 19
Ieder lid en zijn meerderjarige gezinsleden heeft het recht ter vergadering één stem uit te
brengen. Het stemrecht van de buitengewone leden wordt uitgeoefend door de
stemhebbende afgevaardigde. Over personen wordt als regel schriftelijk gestemd, over
zaken mondeling. De stemmingen geschieden met volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen. Wordt bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen dan
wordt een tweede stemming gehouden. Wordt ook dan geen meerderheid verkregen, dan
volgt herstemming tussen de personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht,
eventueel voorafgegaan door een tussenstemming tussen die personen, die een gelijk aantal
stemmen verkregen. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Artikel 20
Van het stemrecht verstoken zijn de begunstigers. Zij hebben wel het recht van toegang tot
de ledenvergadering en zullen hiertoe evenals alle leden een uitnodiging ontvangen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21
Een huishoudelijk reglement, kan worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
Wijziging in de statuten en het huishoudelijk reglement kunnen door de algemene
ledenvergadering, wanneer dit als punt op de agenda dier vergadering staat vermeld,
worden aangebracht, indien tweederde van het aantal uitgebracht stemmen zich daarvoor
heeft verklaard.

VOORTZETTING EN ONTBINDING
Artikel 23
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. in de gevallen in de statuten bepaald;
b. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering;

c. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
d. door de rechter in de gevallen door de wet bepaald;
e. door het geheel ontbreken van leden.
2. De vereniging kan ten allen tijde worden ontbonden, indien daartoe wordt besloten met
tweederde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde
van het aantal leden vertegenwoordigd is. Is op de vergadering, waarvan de agenda de
ontbinding der vereniging als punt van behandeling moet vermelden, niet drie vierde van het
aantal leden vertegenwoordigd, dan wordt uiterlijk één maand later een nieuwe vergadering
gehouden. Op deze vergadering kan over ontbinding worden beslist met tweederde der
geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden, ter vergadering aanwezig. Bij
ontbinding zullen de aanwezige baten na afbetaling der schulden in eigendom overgaan aan
die Laag-Soerense vereniging welke op dat moment het grootste aantal betalende leden
kent, tenzij met minstens tweederde der geldig uitgebrachte stemmen wordt besloten ze tot
een ander doel te bestemmen.

ONVOORZIENE GEVALLEN
Artikel 24
In de gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, alsmede bij twijfel omtrent de uitleg van
enige bepaling van de statuten beslist het bestuur.

