STATUTEN
van de Volkstuindersvereniging "DE BEUKHOEVE",
Gevestigd te Rotterdam.
*
Naam en zetel
Artikel 1.
a. De vereniging draagt de naam: "Volkstuindersvereniging De Beukhoeve" en is
gevestigd te Rotterdam.
Zij is aangesloten bij de Rotterdamse Bond van Volkstuinders, aanvaardt derhalve de
statuten en reglementen van de bond en houdt zich aan de verplichtingen, welke daaruit
voortvloeien.
b. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
c. Zij wordt in de statuten en het reglement genoemd de vereniging; met de bond wordt
bedoeld de Rotterdamse Bond van Volkstuinders.
Doel en middelen
Artikel 2.
Zij stelt zich ten doel het beheren van het complex De Beukhoeve, het bevorderen van
kennis en liefde voor de natuur, de belangen van haar leden, voor zover die verband
houden met tuinieren en het bevorderen van het volkstuinwezen in het algemeen.
Artikel 3.
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg. en wel door het uitgeven van
de op het complex Dc Beukhoeve aanwezige tuinen, het houden van bijeenkomsten en
vergaderingen. het meewerken aan en het organiseren van tentoonstellingen, het maken
van excursies, het vormen van een bibliotheek en verder alle wettige middelen. welke
bevorderlijk kunnen zijn voor haar doel.
Van de leden
Artikel 4.
a. Dc vereniging bestaat uit een aantal leden, gelijk aan het aantal beschikbare tuinen.
b. Door de vereniging kunnen ereleden en leden van verdienste worden benoemd. De
wijze van benoeming wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.
e. De leden verbinden zich door het aanvaarden van een tuin zich te onderwerpen aan de
bepalingen van Statuten en Huishoudelijk reglement en aan de besluiten en
voorschriften. genomen door en vanwege het bestuur en/of de ledenvergadering.
Artikel 5.
a. Lid kan zijn leder, die met doel en middelen, omschreven in de art. 2 en 3 dezer
statuten, instemt en de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt.
b. Zij dienen zich dan eerst als kandidaat-lid te doen inschrijven. De wijze waarop dit
kan geschieden. wordt omschreven in liet huishoudelijk reglement.
Artikel 6.
De genoemden in art. 4, sub a en b, zijn stemgerechtigd in zaken betreffende de

vereniging en de bond. uitgezonderd de ereleden.
Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging bij het einde van het verenigingsjaar bij de secretaris. In bijzondere
gevallen kan tussentijdse opzegging plaatsvinden. In beide gevallen bedraagt de
opzeggingstermijn 3 maanden;

b. overlijden;
c. royement.

Bij beeindiging van het lidmaatschap verliest men alle rechten aan het lidmaatschap
verbonden.
Tussentijdse opzegging door liet bestuur is mogelijk na handelingen, welke in strijd zun
met de reglementen van de vereniging.
Royement kan volgen na handelingen, welke in strijd zijn met dc reglementen. waardoor
dc belangen van de vereniging of de bond zijn of worden geschaad. Het voorstel tot
royement, ingediend door het bestuur, moet worden bekrachtigd door de
ledenvergadering van de vereniging.
Artikel 8.
Over toelating als lid of kandidaat-lid beslist het bestuur.
Artikel 9.
Bij huishoudelijk reglement worden de regelingen gesteld voor de wijze van toetreding,
opzegging, schorsing en royement.
Van de bond
Artikel 10.
De vereniging is zelfstandig in de behandeling van haar aangelegenheden, behoudens
het bepaalde in de art. 4 en 5 van de bondsstatuten.
Artikel 11.
De statuten van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de bond en moeten
derhalve ter beoordeling aan het hoofdbestuur van de bond worden voorgelegd.
Artikel 12.
Het bestuur van de vereniging kiest jaarlijks een lid van het hoofdbestuur van de bond.
Herverkiezing is steeds mogelijk
Artikel 13.
De opzegging als lid van de bond dient schriftelijk minstens 6 maanden voör de afloop
van het verenigingsjaar te geschieden. liet besluit tot opzegging moet genomen zijn op
een ledenvergadering van de vereniging, waar ten minste 2/3 van het aantal leden
tegenwoordig zijn en 2/3 van de aanwezige leden zich uitspreken voor de opzegging van

het lidmaatschap van de bond.
Het hoofdbestuur van de bond heeft het recht deze vergadering bij te wonen om het
aangesloten blijven te bepleiten.
Ilet hoofdbestuur krijgt daartoe een aangetekende convocatie. welke 14 dagen voor de
aanvang van de vergadering is verzonden. op straffe van nietigheid van het
opzeggingsbesluit.
Artikel 14.
De vereniging nodigt het hoofdbestuur van de bond uit voor haar vergaderingen en
verleent het een adviserende stern voor die agendapunten. waarover het woord wordt
verlangd.
Van het bestuur
Artikel 15.
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste 5 leden.
gekozen uit en door de leden.
De wijze van verkiezing, aftreding en functieverdeling wordt geregeld bij huishoudelijk
reglement.
Eveneens kunnen bij huishoudelijk reglement vereisten worden vastgesteld, waaraan
bestuursleden moeten voldoen.
Artikel 16.
Het dagelijks bestuur van de vereniging berust bij de voorzitter, 1ste secretaris en 1ste
penningmeester.
Het dagelijks bestuur van de vereniging vertegenwoordigt de vereniging in en buiten
rechten en is tot alle daden van beheer bevoegd.
Artikel 17.
De rechten en plichten van alle bestuurders, zomede de regelen. waardoor zij ult hun
functie kunnen worden ontzet. worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
Artikel 18.
Het bestuur is verplicht de machtiging van dc ledenvergadering te vragen voor:
a. het vervreemden of bezwaren van goederen. eigendom der vereniging zijnde en
Geen gebruiksgoederen zijnde;
b. het aangaan van geldleningen en het sluiten van kredietovereenkomsten;
c. het kopen van goederen. geen gebruiksgoederen zijnde.
Van de vergaderingen
Artikel 19.
De ledenvergadering is de wetgevende macht in de vereniging. haar besluiten zijn voor
het bestuur en voor de leden bindend. Dc wijze waarop. de gevallen waarin en de
voorwaarden, waarop ledenvergaderingen worden uitgeschreven. worden vastgesteld bij
huishoudelijk reglement.

Artikel 20.
liet recht tot het indienen van voorstellen ter behandeling in de ledenvergadering berust
bij de leden, het bestuur en de commissies.
Van de stemmingen
Artikel 21.
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden hesluiten met gewone
meerderheid van stemmen der aanwezige leden genomen.
Blanco stemmen zijn van onwaarde.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Over personen wordt schriftelijk gestemd. over zaken mondeling tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming noodzakelijk acht.
Van de commissies
Artikel 22.
Er kunnen commissies worden gevormd van 2 of meer personen die belast zijn om, in
overleg met het bestuur, bijzondere taken te vervullen.
De inrichting wordt geregeld in overleg van bestuur en commissie of bij huishoudelijk
reglement, waar ook de verkiezing wordt geregeld.
Van elke commissie treedt een der bestuursleden op als voorzitter.
Van de geldmiddelen
Artikel 23.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
~. contributies;
b. inleggelden;
e. schenkingen en legaten;
d. andere baten.
Artikel 24.
De door ieder lid verschuldigde contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering
vastgesteld.
Artikel 25.
De wijze van inning wordt geregeld bij huishoudelijk reglenient.
Artikel 26.
De wijze van beheer van de geldmiddelen en de controle daarop wordt vastgesteld bij
huishoudelijk reglement.

Algemene bepalingen

Artikel 27.
Door de ledenvergadering wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld. dat geen
bepalingen mag bevatten. strijdig met deze statuten
Artikel 28.
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 29.
Door de vereniging kan een contactorgaan worden uitgegeven.
Artikel 30.
De statuten benevens de in deze aan te brengen wijzigingen behoeven om van kracht te
zijn de goedkeuring van het bestuur van de Rotterdamse Bond.
Artikel 31.
De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe door de tot dat doel bijeengeroepen
ledenvergadering, waarop ten minste 2/3 van het aantal leden aanwezig is, besloten
wordt met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.
Is het aantal van 2/3 der leden niet aanwezig, dan wordt de beslissing uitgesteld tot de
volgende vergadering, die uiterlijk 14 dagen later wordt gehouden. Daar kan dan met de
eerder genoemde meerderheid tot ontbinding worden besloten.
Tot deze vergadering heeft het bestuur van de bond toegang met recht aan de discussie
deel te nemen.
Artikel 32.
Wanneer tot ontbinding wordt besloten, benoemt de ledenvergadering een commissie tot
liquidatie der zaken van de vereniging, wijst de middelen aan tot dekking van een
eventueel tekort, welke bestemming een eventueel batig slot zal worden gegeven, een
en ander met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de statuten van de bond.
Artikel 33.
Indien verschil van mening ontstaat omtrent de toepassing van enig artikel van deze
Statuten beslist het bestuur, behoudens goedkeuring van de ledenvergadering.
Artikel 34.
Deze statuten kunnen gewijzigd worden bij besluit van een speciaal tot dit doel
uitgeschreven ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 der aanwezige leden,
behoudens goedkeuring. bedoeld in art. 30. en onverminderd de daarop te volgen
Koninklijke goedkeuring.
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