
S T A T U T E N 

 
 

A L G E M E E N 
 

Artikel 1.  Naam, zetel en duur 

De vereniging draagt de naam: Amateurtuindersvereniging "Nut en Genoegen" 

De vereniging is gevestigd te 's-Gravenhage 

De vereniging is opgericht op één september negentienhonderd zeventien 

en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

Artikel 2.  Het doel van de vereniging. 

1. Het doel van de vereniging is het uitoefenen en bevorderen van 

   het tuinieren als vorm van vrijetijdsbesteding. 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

   a. het verkrijgen, het behouden of eventueel opnieuw verkrijgen 

      van geschikt terrein, bestemd voor amateurtuinen met bij voorkeur 

      een permanent karakter. 

   b. het verkregen terrein te verdelen in afzonderlijke percelen 

      (tuinen), waar nodig gescheiden door paden, die als geheel een 

      amateurstuincomplex vormen. 

   c. het beheren van een amateurtuincomplex. 

   d. het samenwerken met verenigingen met een soortgelijk doel. 

   e. het bevorderen van al datgene dat kan bijdragen aan het doel 

      van de vereniging. 

3. Ter ondersteuning van de in dit artikel vermelde activiteiten is 

   de vereniging aangesloten bij de Haagse Bond van Amateurtuinders- 

   verenigingen. 

                               

L E D E N 
 

Artikel 3.  Leden, ereleden, leden van verdienste, kandidaat-leden en 

            donateurs. 

1. De vereniging kent leden, ereleden, leden van verdienste, 

   kandidaatleden en donateurs. 

2. Leden zijn meerderjarige natuurlijke personen, die woonachtig 

zijn in een gemeente, waarin een amateurtuinders- of volkstuindersvereniging 

is gevestigd die aangesloten is bij de Haagse Bond van 

   Amateurtuindersverenigingen en die als lid door het bestuur zijn 

   toegelaten en aan wie een tuin als bedoeld in artikel 2, lid 2.b in 

   gebruik is gegeven. 

3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de 

   vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die als 

   zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd conform artikel 5, 

   lid 5. 

4. Leden van verdienste zijn leden, die zich jegens de vereniging 

   bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die als zodanig door de 

   algemene vergadering zijn benoemd conform artikel 5, lid 5. 

5. Kandidaat-leden zijn natuurlijke personen, die woonachtig zijn in 

een gemeente, waarin een amateurtuinders- of volkstuindersvereniging is 

gevestigd die aangesloten is bij de Haagse Bond van 

Amateurtuindersverenigingen en die schriftelijk te kennen hebben gegeven 

een tuin als bedoeld in artikel 6 in gebruik te willen nemen en door het 

bestuur als kandidaat-lid zijn toegelaten. 

 

 

 

 

 

 



Artikel 4.  Verplichtingen leden en kandidaat-leden. 

1. De leden zijn verplicht: 

   a. de statuten, de reglementen van de vereniging, alsmede 

      de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering of een 

      ander orgaan van de vereniging na te leven. 

   b. de belangen van de vereniging niet te schaden. 

   c. de 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. 

2. De leden zijn verplicht: 

   a. de hun in gebruik gegeven tuin zelf goed en regelmatig te 

      onderhouden. 

   b. een door de algemene vergadering vast te stellen aantal 

      werkbeurten te verrichten. 

3. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse 

   bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 

4. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen, kunnen door 

   de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na 

   voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. 

5. Het in de leden 1.a en b, 2.b en 3 bepaalde is van 

   overeenkomstige toepassing op kandidaat-leden. 

6. Ereleden die een tuin in gebruik hebben, hebben dezelfde 

   verplichtingen als leden. Zij kunnen echter door de algemene 

   vergadering van één of meer verplichtingen worden vrijgesteld. 

 

Artikel 5.  Toelating (kandidaat-)leden en benoeming ereleden en   

            leden van verdienste. 

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating tot (kandidaat-)lid. 

2. Echtgenoten van leden van amateurtuinders- of volkstuindersverenigingen, 

alsmede de in artikel 7, lid 3 bedoelde personen kunnen niet als 

(kandidaat-)lid worden toegelaten. 

   Kandidaat-leden worden betrokken van de centrale wachtlijst voor 

   kandidaat-amateurtuinders van de Haagse Bond van Amateurtuinders- 

   verenigingen. Indien op deze wachtlijst geen kandidaat-amateurtuinders 

   meer staan ingeschreven, voorziet de vereniging hierin op andere 

   wijze. 

3. Het bestuur is verplicht de algemene vergadering te informeren 

   omtrent de gevallen van weigering tot toelating. 

4. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering 

   alsnog tot toelating besluiten. 

5. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de algemene 

   vergadering op voordracht van het bestuur of een tiende deel van de 

   leden van de vereniging. 

6. Het kandidaat-lidmaatschap van een andere amateurtuinders- of 

   volkstuindersvereniging is toegestaan. 

 

Artikel 6.  Aanvang lidmaatschap. 

1. Het lidmaatschap vangt aan zodra een tuin in gebruik is gegeven. 

2. Een tuin wordt in gebruik gegeven wanneer door het kandidaat-lid 

   aan de gestelde financiële verplichtingen is voldaan, hetgeen wordt 

   vastgesteld aan de hand van de ontvangst van de desbetreffende 

   gelden door de penningmeester. Aan een lid kan slechts één tuin in 

   gebruik worden gegeven. 

3. Het tijdstip van toetreding moet blijken uit een door het 

   bestuur aan het lid verstrekte schriftelijke kennisgeving van 

   ontvangst van de verschuldigde gelden en van toelating als lid. 

4. Het lidmaatschap van een andere amateurtuinders- of volkstuindersvereniging,  

   die hetzelfde doel nastreeft, is niet toegestaan. 

 

 

 



Artikel 7.  Einde (kandidaat-)lidmaatschap. 

1. Het (kandidaat-)lidmaatschap eindigt: 

   a. door de dood van het (kandidaat-)lid. 

   b. door opzegging door het (kandidaat-)lid. 

   c. door opzegging namens de vereniging. 

   d. door ontzetting. 

   Het kandidaat-lidmaatschap eindigt eveneens bij toetreding als lid. 

2. Na het overlijden van een (kandidaat-)lid heeft de 

   echtgeno(o)t(e) die voldoet aan het gestelde in artikel 3. lid 2 of 

   5 het recht het (kandidaat-)lidmaatschap op hem/haar te doen over- 

   gaan. Het bestuur is verplicht binnen vier weken na het overlijden 

   schriftelijk aan de echtgeno(o)t(e) te verzoeken of van dit recht 

   gebruik wordt gemaakt. Is acht weken na het overlijden van het 

   (kandidaat-)lid van dit recht geen gebruik gemaakt, dan is dat recht 

   vervallen. 

   Het bestuur is verplicht binnen tien weken na het overlijden 

   schriftelijk de echtgeno(o)t(e) te melden of het (kandidaat-)lidmaat- 

   schap al dan niet op hem of haar is overgegaan. Het overnemen van 

   het (kandidaat-)lidmaatschap kan alleen indien eveneens de aan het 

   (kandidaat-)lidmaatschap verbonden rechten en plichten worden over- 

   genomen. Voor deze overname dient zonodig de in het artikel 12, lid 

   3 bedoelde overdrachtsprijs van de opstallen en beplanting aan de 

   erfgena(a)m(en) te worden uitbetaald. 

3. Personen, niet bedoeld eigen-, pleeg- of stiefkinderen, die in 

   een bepaalde vaste relatie tot een (kandidaat-)lid staan en die vol- 

   doen aan het gestelde in artikel 3, lid 2 of 5, kunnen bij over- 

   lijden van het (kandidaat-)lid onder in het huishoudelijk reglement 

   nader bepaalde voorwaarden het (kandidaat-)lidmaatschap overnemen. 

   Hiertoe moet het (kandidaat-)lid bij het bestuur een schriftelijk 

   verzoek indienen waarin de personalia van de betrokken persoon ver- 

   meld moeten worden en waarin de betrokken persoon verklaart het 

   (kandidaat-)lidmaatschap ingeval van overlijden van het (kandidaat-) 

   lid te willen overnemen. Het bestuur dient uiterlijk acht weken na 

   ontvangst van dat verzoek schriftelijk mede te delen of het verzoek 

   is toe- of afgewezen. Tegen afwijzing van dat verzoek is op de eerst- 

   volgende algemene vergadering beroep mogelijk. Zowel het (kandidaat-) 

   lid als het bestuur kunnen, indien het verzoek is toegewezen, hierop 

   terugkomen indien aan de in het huishoudelijk reglement nader 

   bepaalde voorwaarden niet meer wordt voldaan. Wanneer dit geschiedt 

   door het bestuur is hiertegen beroep mogelijk op de eerstvolgende 

   algemene vergadering. Het bestuur is verplicht binnen vier weken na 

   het overlijden schriftelijk aan de vaste relatie te verzoeken of van 

   dit dan ontstane recht gebruik wordt gemaakt. Is acht weken na het 

   overlijden van het (kandidaat-)lid van dit recht geen gebruik 

   gemaakt, dan is dat recht vervallen. Het bestuur is verplicht binnen 

   tien weken na het overlijden schriftelijk de vaste relatie te melden 

   of het (kandidaat-)lidmaatschap al dan niet op hem of haar is over- 

   gegaan. Het overnemen van het (kandidaat-)lidmaatschap kan alleen 

   indien eveneens de aan het (kandidaat-)lidmaatschap verbonden rechten 

   en plichten worden overgenomen. Voor deze overdracht dient de in 

   artikel 12, lid 3 bedoelde overdrachtsprijs van de opstallen en de 

   beplanting aan de erfgena(a)m(en) te worden uitbetaald. 

4. Opzegging van het (kandidaat-)lidmaatschap door het (kandidaat-) 

   lid kan geschieden gedurende het gehele verenigingsjaar en met 

   inachtneming van een opzegtermijn van acht weken. Het (kandidaat-) 

   lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien redelijker- 

   wijs niet gevergd kan worden het (kandidaat-)lidmaatschap te laten 

   voortduren. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

 

 

 



5. Een (kandidaat-)lid kan binnen een maand nadat hem een besluit, 

   waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend 

   geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn (kandidaat-)lid- 

   maatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijne opzichte 

   uitsluiten. 

6. Opzegging van het (kandidaat-)lidmaatschap namens de vereniging 

   door het bestuur kan geschieden wanneer een (kandidaat-)lid heeft 

   opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het (kandidaat-)lid- 

   maatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de 

   vereniging niet gevergd kan worden het (kandidaat-)lidmaatschap te 

   laten voortduren. De opzegging dient, met redenen omkleed, schrif- 

   telijk te geschieden. 

7. Bij verhuizing van het (kandidaat-)lid naar een gemeente waar 

geen amateurtuinders- of volkstuindersvereniging is gevestigd die aangesloten 

is bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen, dient het 

(kandidaat-)lid het bestuur binnen veertien dagen schriftelijk daarvan in 

kennis te stellen. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging door 

het bestuur zal in dit geval geschieden aan het einde van het lopende 

verenigingsjaar. 

8. Ontzetting van het (kandidaat-)lid uit het (kandidaat-)lidmaat- 

   schap kan worden uitgesproken door het bestuur, wanneer een 

   (kandidaat-)lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 

   van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze 

   benadeelt. Het betrokken (kandidaat-)lid wordt binnen één week nadat 

   de ontzetting is uitgesproken, hiervan met opgave van redenen schrif- 

   telijk in kennis gesteld. Hem/haar staat binnen één maand na 

   ontvangst van deze kennisgeving beroep op de algemene vergadering 

   open. Maakt het lid gebruik van zijn recht op beroep, dan is het 

   bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, te 

   houden binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift. 

   Wordt hieraan binnen de gestelde termijn niet voldaan, dan 

   vervalt automatisch de ontzetting. Gedurende de beroepstermijn en 

   hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de schorsings- 

   termijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten 

   uitoefenen. De verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden blijven 

   gedurende de schorsingstermijn bestaan, tenzij het bestuur anders 

   beslist. 

   Heeft de ontzetting betrekking op een kandidaat-lid en maakt dit 

   kandidaat-lid gebruik van zijn recht op beroep dan geldt de verplich- 

   ting tot uitschrijving van een algemene vergadering binnen zes weken 

   niet. 

   Het beroep dient dan op de eerstvolgende algemene vergadering 

   behandeld te worden. 

9. Bij beëindiging van het lidmaatschap eindigt het recht op 

   gebruik van de tuin. 

 

BESTUUR 
 

Artikel 8.  Benoeming. 

1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering 

   uit de leden benoemd, behoudens het bepaalde in lid 2. 

2. De algemene vergadering kan besluiten één bestuurslid te 

   benoemen, dat geen lid is van de vereniging. Het bestuur dient dan 

   uit tenminste vijf bestuursleden te bestaan. 

3. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door 

   tenminste vijf procent van het aantal leden, met een minimum van 

   vijf leden. 

 

 

 

 



Artikel 9.  Samenstelling. 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden 

   indien het aantal leden van de vereniging minder dan vijftig 

   bedraagt. Bedraagt het aantal leden van de vereniging vijftig of 

   meer, dan bestaat het bestuur uit tenminste vijf bestuursleden. 

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in 

   functie gekozen door de algemene vergadering. De andere functies 

   worden door het bestuur onderling verdeeld. 

 

Artikel 10. Beëindiging bestuurslidmaatschap. 

1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid dat uit de leden is 

   benoemd, eindigt door het eindigen van het lidmaatschap. 

   Het bestuurslidmaatschap eindigt verder door: 

   a. het bedanken als bestuurslid. 

   b. ontslag. 

   c. periodiek aftreden. 

   d. de dood. 

2. De algemene vergadering kan een bestuurslid ontslaan indien zij 

   daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een 

   meerderheid vereist van tenminste tweederde van de uitgebrachte 

   stemmen. Bij beëindiging van het bestuurslidmaatschap is betrokkene 

   verplicht de in zijn bezit zijnde administratieve bescheiden en 

   andere eigendommen van de vereniging binnen veertien dagen over te 

   dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. 

3. Ieder bestuurlid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing 

   af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende 

   bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Degene, die in een 

   tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in 

   van zijn voorganger. 

 

Artikel 11. Taak en bevoegdheden van het bestuur. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging 

   behoudens de beperkingen volgens de statuten. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de in artikel 9, lid 1 

   genoemde minima is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. het is 

   echter verplicht zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen acht 

   weken, een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening 

   in de open plaatsen aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

   onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door, door haar in te 

   stellen, commissies. 

4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de 

   algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het 

   in gebruik geven van amateurtuinen van het eigen complex valt buiten 

   het bepaalde in dit lid. 

5. Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van boeten en/of andere 

   strafmaatregelen, welke nader bepaald worden in het huishoudelijk 

   reglement. Tegen deze maatregelen is beroep mogelijk op de 

   eerstvolgende algemene vergadering, indien binnen vier weken na het 

   opleggen van deze maatregelen door betrokkene bij het bestuur een 

   beroepschrift wordt ingediend. 

6. Het bestuur is verplicht om bij de toelating als lid, de 

   statuten en het huishoudelijk reglement aan een nieuw lid te zenden. 

7. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. 

   Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft in bestuurs- 

   vergaderingen stemrecht. 

 



Artikel 12. Commissies. 

1. Het bestuur is verplicht een taxatie- en een 

   tuincontrolecommissie in te stellen. 

2. De leden van de taxatie- en de tuincontrolecommissie worden, op 

   voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering benoemd. 

   De leden van de overige in artikel 11, lid 3 bedoelde commissies 

   worden benoemd door het bestuur. 

3. De taxatiecommissie taxeert bij beëindiging van het recht op 

   gebruik van een tuin de opstallen en beplanting en legt dit vast in 

   een taxatierapport. Tegen de in het rapport vastgestelde 

   overdrachtsprijs is beroep mogelijk. Een en ander wordt nader 

   geregeld in het huishoudelijk reglement. 

4. De tuincontrolecommissie ziet toe op de naleving van de regels, 

   gesteld in het huishoudelijk reglement, met betrekking tot het 

   gebruik van een tuin. 

5. Het huishoudelijk reglement bevat, naast het gestelde in de 

   leden 2, 3 en 4 van dit artikel, regelen inzake de samenstelling, 

   benoeming, taken en bevoegdheden van de commissie bedoeld in artikel 

   11, lid 3 en de samenstelling, taken en bevoegdheden van de taxatie- 

   en tuincontrolecommissie. 

 

Artikel 13. Commissie van onderzoek. 

1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van 

   onderzoek van tenminste twee leden, 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. 

2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording 

   bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van 

   onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. 

3. De last van de commissie kan slechts te alle tijde door de 

   algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de 

   benoeming van een andere commissie. 

 

Artikel 14. Vertegenwoordiging. 

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: 

   a. het bestuur voor zaken genoemd onder artikel 11, lid 4. 

   b. de voorzitter tezamen met de secretaris en/of de 

      penningmeester voor alle andere zaken met uitzondering van het 

      genoemde onder sub c van dit lid. 

   c. de penningmeester, daartoe door het bestuur schriftelijk 

      gemachtigd, voor het kwiteren van nota's en het regelen van 

      giro- en/of bankrekeningen. 

   d. de voorzitter of bij diens afwezigheid de secretaris bij 

      gerechtsprocedures, na daartoe bekomen schriftelijke machtiging 

      van het bestuur. 

2. Op niet uit de wet voortvloeiende beperkingen van de vertegen- 

   woordigingsbevoegdheid die de statuten overeenkomstig het vorige lid 

   aan bestuurders toekennen, kan door of tegen derden geen beroep 

   worden gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMENE VERGADERING 
 

Artikel 15. Taak en bevoegdheden. 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 

   bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere 

   organen zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het 

   verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering gehouden. In deze 

   algemene vergadering komen tenminste aan de orde: 

   a. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen 

      jaar gevoerde beleid. 

   b. het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder 

      overlegging van een balans en een staat van baten en lasten. 

   c. het verslag van de commissie van onderzoek. 

3. Jaarlijks worden in een algemene vergadering de bestuursleden 

   gekozen, de commissie van onderzoek benoemd en de in artikel 20 

   bedoelde jaarlijkse bijdragen, alsmede de jaarlijkse begroting 

   vastgesteld. 

 

Artikel 16. Toegang en stemrecht. 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, 

   kandidaat-leden, donateurs, ereleden en de in lid 4 gemachtigden met 

   uitzondering van de onder lid 2 van dit artikel genoemde leden, 

   alsmede het lid van het bestuur dat geen lid is van de vereniging. 

2. Geen toegang hebben geschorste leden, behalve tijdens 

   behandeling van het agendapunt waarin hun schorsing, ontzetting of 

   ontslag aan de orde komt. 

3. Ieder lid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft 

   stemrecht en kan een stem uitbrengen. 

4. Elk lid dat niet is geschorst kan zijn stem door een 

   schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, echtgeno(o)t(e) of 

   meerderjarige huisgeno(o)t(e) laten uitbrengen. Een lid of 

   gemachtigde kan slechts gemachtigd zijn voor één (ander) lid. 

5. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn 

   echtgeno(o)t(e) of één van zijn bloed- of aanverwanten (in de rechte 

   lijn) betreffen. 

   Kandidaat-leden, ereleden die geen tuin in gebruik hebben, 

   donateurs en het lid van het bestuur dat geen lid is van de 

   vereniging hebben geen stemrecht. Zij zijn evenals de leden wel 

   bevoegd het woord te voeren, indien hun dat door de voorzitter is 

   verleend. 

 

Artikel 17. Bijeenroeping. 

1. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. 

   De bijeenroeping geschiedt door aan alle (kandidaat-)leden en 

   donateurs een schriftelijke kennisgeving te doen toekomen, zulks 

   vergezeld van de agenda met bijbehorende stukken. 

   De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. 

2. Algemene vergaderingen worden bijeen geroepen zo dikwijls het 

   bestuur dat nodig acht, met inachtneming van het bepaalde in 

   artikel 15. 

3. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden 

   als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der 

   stemmen in de algemene vergadering met een minimum van vijf, is het 

   bestuur 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 de voorlaatste en laatste zin van lid 1 van dit 

   artikel, dan wel bij advertentie in tenminste één veel gelezen 

   dagblad in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. 



Artikel 18. Besluitvorming. 

1. Het ter algemene vergadering van een vereniging uitgesproken 

   oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is 

   genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 

   genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk 

   vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het 

   eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt 

   een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering 

   of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 

   schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

   Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

   oorspronkelijke stemming. 

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in 

   een vergadering bijeen, heeft, mits met de voorkennis van het 

   bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 

   vergadering. 

4. Indien in een algemene vergadering alle leden aanwezig of 

   vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits 

   met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen 

   ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de 

   voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent 

   het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband 

   houdende formaliteit niet in acht genomen. 

5. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle 

   besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte 

   meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte 

   meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft 

   alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 

   herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte 

   meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd 

   en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet is 

   begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de 

   personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel 

   uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het 

   geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande 

   stemming het geringste aantal stemmen op meer dan ‚‚n persoon 

   uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die 

   personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden 

   uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de 

   stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen. 

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de 

   verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. 

8. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Alle overige 

   stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

   schriftelijke stemming wenst. Schriftelijke stemming geschiedt bij 

   ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is 

   mogelijk, tenzij ‚‚n of meer stemgerechtigden een hoofdelijke 

   stemming verlangt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 19. Voorzitterschap, notulen. 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van 

   de vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de 

   voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt één der andere bestuurs- 

   leden - door het bestuur aan te wijzen - als voorzitter op. Wordt 

   ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet 

   de vergadering daarin zelve. 

 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 

   secretaris of een ander door het bestuur daartoe aangewezen persoon 

   notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring 

   worden voorgelegd. 

 

GELDMIDDELEN 
 

Artikel 20. Geldmiddelen. 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. jaarlijkse bijdragen van leden en kandidaat-leden. 

b. jaarlijkse bijdragen van donateurs. 

c. andere inkomsten. 

 

Artikel 21. Boekjaar. 

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. 

 

AFSLUITENDE BEPALINGEN 
 

Artikel 22. Huishoudelijk reglement. 

1. De algemene vergadering zal een huishoudelijk reglement 

   vaststellen. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, 

   ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

 

Artikel 23. Statutenwijziging. 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden 

   gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe 

   is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 

   zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling 

   van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten 

   tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat 

   voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, 

   op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot 

   na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien 

   wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde 

   van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste 

   tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet 

   tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 

   vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden 

   waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de 

   orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 

   leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van 

   tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. Uitgebrachte 

   stemmen zijn stemmen der vóór of tegen het voorstel zijn 

   uitgesproken. Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte 

   stemmen gelden als niet uitgebracht. 

4. Het bepaalde in de eerste drie leden 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 in werking dan nadat hiervan 

   een notariële akte is opgemaakt. Voor het compareren bij het 

   verlijden van de desbetreffende akte is ieder bestuurslid bevoegd, 

   daartoe gemachtigd door de algemene vergadering. 

 

Artikel 24. Ontbinding. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de 

   algemene vergadering of op in de wet genoemde gronden. Het bepaalde 

   in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 18 is hierop eveneens van 

   toepassing. 

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde 

   van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een 

   gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan door de algemene 

   vergadering een andere bestemming aan het batig saldo worden 

   gegeven. 

3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn 

   aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 

 

Artikel 25. Slotbepalingen. 

1. In de bestuurs- of algemene vergaderingen kunnen geen besluiten 

   worden genomen of stemmingen worden gehouden over punten, die niet 

   in de agenda der vergadering zijn vermeld, zulks met uitzondering 

   van het bepaalde in artikel 18, lid 4. 

2. Beslissingen in alle zaken waarin bij de wet, de statuten of het 

   huishoudelijk reglement niet is voorzien, berusten behoudens de 

   verantwoording aan de algemene vergadering, bij het bestuur. 

 

Overgangsbepalingen. 

Voor de toepassing van het bepaalde in de hiernavolgende artikelen 

worden op het tijdstip van het in werkingtreden van deze statuten de 

volgende regels van kracht. 

Artikel 3, lid 2 en 5. 

(Kandidaat-)leden die ten tijde van de in werking treding van deze 

statuten woonachtig zijn buiten de in artikel 3, lid 2 en 5 bedoelde 

gemeenten, worden geacht woonachtig te zijn in een gemeente, waarin een 

amateurtuinders- of volkstuindersvereniging is gevestigd die aangesloten is bij 

de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen. 

 

Betreffende Artikel 7, lid 7. 

Het gestelde in artikel 7, lid 7 is niet van toepassing op de leden die 

op het moment van het van kracht worden van deze statuten reeds lid 

zijn. 

 
Goedgekeurd in de ledenvergadering van 9 november 1984. 

Gewijzigd in de ledenvergadering van 1 mei 2004. 

Notariële akte d.d: 29 augustus 2001 


