Ref: 2019.016139.01/01/JW/MD

STATUTENWIJZIGING

Vandaag, elf juni tweeduizend negentien, verschijnen voor mij,
Mr. JOHANNES WILLEMS,
notaris gevestigd te Nijmegen:
1. de heer Jan Meijer, wonende te 6662 JR Elst, gemeente Overbetuwe,
Notarisappel 34, geboren te Zutphen op vijftien december
negentienhonderd vierenveertig, paspoort nummer NW06PCC84, geldig
tot zeven juli tweeduizend vijfentwintig, gehuwd;
2. de heer Gerard de Leeuw, wonende te 6662 JA Elst, gemeente
Overbetuwe, Sterappel 3, geboren te Rotterdam op negen januari
negentienhonderd zevenenveertig, paspoort nummer NXH3F3349, geldig
tot vier april tweeduizend zevenentwintig, gehuwd;
ten deze handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van de vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid: BurgerBelangen Overbetuwe, statutair
gevestigd te gemeente Overbetuwe, kantoorhoudende te Elst, Sterappel 3,
postcode 6662 JA (gemeente Overbetuwe), ingeschreven in het register van de
Kamer van Koophandel onder nummer 62864319, en als zodanig conform de
huidige statuten deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende.
Verklaring
De comparanten, handelend als gemeld, gaven vooraf te kennen:
De vereniging is opgericht bij akte op elf maart tweeduizend vijftien verleden
voor mij, notaris, bij welke akte de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
In de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden op vijftien
november tweeduizend achttien en zestien mei tweeduizend negentien is
unaniem besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, onder andere
teneinde te voldoen aan de eisen zoals gesteld worden aan een vereniging met
een ANBI-status.
De getekende verslagen van deze vergaderingen zijn aan deze akte gehecht.
Ter uitvoering hiervan verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, vast
te stellen de volgende:
STATUTEN:
NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR
Artikel 1:
1. De vereniging draagt de naam ”Burgerbelangen OverBetuwe”, hierna in
deze statuten ook te noemen “de vereniging” en “BOB”.
2. Ze heeft haar zetel ten huize van de secretaris, in de gemeente
Overbetuwe.
Artikel 2:
1. De vereniging BOB heeft ten doel als politiek onafhankelijke groepering
het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van alle burgers in
alle kernen van de gemeente Overbetuwe, zulks in algemene zin.
2. Uitgangspunten zijn daarbij: openheid, transparantie, verantwoording
afleggen, met het gezicht naar en in dialoog met de burgers en zich
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voortdurend afvragen: “Is dit in het belang dan wel conform een breed
gedragen wens van de Overbetuwse bevolking?” De argumentatie in de
besluitvorming in het gemeentelijk bestuur dient helder, duidelijk en
onderbouwd aan de burger gepresenteerd te worden.
3. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- Uit haar midden kandidaten aan te wijzen die zich verkiesbaar stellen
op de lijst van de vereniging voor de gemeenteraadsverkiezingen van
de gemeente Overbetuwe, een en ander zoals voorzien in de Kieswet;
- de verkiezing van afgevaardigden in regionale en/of gewestelijke
raden, waterschappen, commissies en dergelijke;
- het houden van openbare bijeenkomsten;
- alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn, een en ander
in de ruimste zin van het woord.
4. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Artikel 3:
1. De vereniging BOB is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 4:
1. De vereniging kent leden, begunstigers en ereleden.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn kiesgerechtigde ingezetenen van de
gemeente Overbetuwe, die het programma, de statuten en het
huishoudelijk reglement onderschrijven.
3. Rechten en verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden, worden nader
in deze statuten en het huishoudelijk reglement geregeld.
4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen.
5. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging
financieel of anderszins te steunen met een door de algemene
ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage.
6. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke
hen uitdrukkelijk bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
7. Ereleden zijn leden, die zich door bijzondere verdiensten jegens de
vereniging hebben onderscheiden en op voorstel van het bestuur door de
algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd, zulks met een
meerderheid van twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 5:
Omtrent toelating als lid beslist het bestuur, met dien verstande dat ingeval van
afwijzing door het bestuur, de algemene ledenvergadering alsnog kan besluiten
tot toelating.
Artikel 6:
1. Het lidmaatschap eindigt:
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a.
b.
c.

door overlijden;
door schriftelijke opzegging;
door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer
een lid heeft opgehouden aan de voor het lidmaatschap bij de statuten
gestelde vereisten te voldoen, wanneer hij/zij zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
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 namens 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 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 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/haar 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 van 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 de ontvangst
van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene
ledenvergadering. Hij/zij 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 voor het geheel verschuldigd,
behoudens ontheffing hiervan door het bestuur.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 7:
1. De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
bijdrage betalen.
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2.

De verplichtingen van de leden worden vastgesteld door de algemene
ledenvergadering en kunnen worden opgenomen in het (huishoudelijk)
reglement.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 8:
1. De algemene ledenvergadering (ook te noemen ledenvergadering) is het
besluitvormend orgaan van de vereniging.
2. Zij heeft, behoudens elders in deze statuten aangegeven taken, meer
speciaal tot taak:
a. het standpunt van de vereniging te bepalen met betrekking tot de
hoofdzaken van gemeentelijk beleid;
b. het verlenen van ondersteuning en het geven van aanwijzingen aan de
gemeenteraadsfractie, als bedoeld in artikel 19 (Fractie) van deze
statuten;
c. het samenstellen van de lijst van kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Artikel 9:
De ledenvergadering wordt tenminste een maal per jaar gehouden, en wel in de
gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd en voorts wanneer het
bestuur of tenminste een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige
algemene vergadering dat wenselijk acht.
Artikel 10:
In het eerste of tweede kwartaal van elk kalenderjaar wordt een
ledenvergadering gehouden, hierna aangeduid als de jaarvergadering, waarin
onder andere:
- Het jaarverslag van de secretaris wordt vastgesteld;
- De financiële jaarstukken als bedoeld in artikel 21 worden vastgesteld;
- De kascontrole-commissie rapport uitbrengt over de controle van het
financiële beheer;
- De begroting voor het komende jaar wordt vastgesteld;
- Eventuele wijzigingen of aanvullingen van statuten en/of huishoudelijk
reglement worden vastgesteld;
- Bestuursleden worden indien aan de orde benoemd of herbenoemd.
Artikel 11:
Oproepen tot een ledenvergadering worden (schriftelijk of per e-mail) aan alle
leden toegezonden tenminste veertien dagen voor de dag van de vergadering,
met opgave van de agenda.
Artikel 12:
1. Toegang tot de leden vergadering hebben alle leden van de vereniging en
ereleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
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ledenvergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn/haar stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
lid uitbrengen. Een lid mag maximaal vier machtigingen uitvoeren.
BESTUUR
Artikel 13:
Het bestuur is belast met
- de algehele leiding van de vereniging,
- het beheer van de geldmiddelen,
- de handhaving en uitvoering van de statuten en reglement(en),
- het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenvergadering en
- de vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten.
Artikel 14:
1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee natuurlijke personen.
De feitelijke samenstelling van het bestuur dient dusdanig te zijn dat een
eventuele relatie van bestuursleden altijd een minderheid vormt.
Onder relatie wordt verstaan:
- familieleden tot en met de vierde graad;
- gehuwden;
- samenwonenden.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester
aan.
De voorzitter wordt steeds als zodanig benoemd door de algemene
ledenvergadering.
De voorzitter leidt de leden- en bestuursvergaderingen; de secretaris is
verantwoordelijk voor de verslaglegging van deze vergaderingen. De
penningmeester beheert de geldmiddelen.
Indien het bestuur uit twee personen bestaat worden de functies van
penningmeester en secretaris gecombineerd.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit
de leden van de vereniging.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen
drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman/raadsvrouw doen
bijstaan.
Artikel 15:
1. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
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Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
2. Indien het aantal bestuursleden onder het in artikel 14, lid 1 vermelde
minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen,
waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering,
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 zekerstelling voor een schuld van
een derde verbindt.
4. De bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van de vereniging in en buiten
rechte komt conform wettelijk voorschrift aan het gehele bestuur en ook
aan de voorzitter tezamen met de secretaris dan wel de voorzitter tezamen
met de penningmeester met dien verstande dat altijd tenminste twee
personen dienen op te treden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten.
Artikel 16:
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de
plaats in van zijn/haar voorgang(st)er.
2. het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
- door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
- door bedanken;
- door ontslag door de algemene ledenvergadering/de rechter.
PROGRAMMA
Artikel 17:
Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een programma door de algemene
ledenvergadering vastgesteld.
Tussentijdse wijzigingen van en aanvullingen op het programma worden
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 18:
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
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2.

Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste
vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag,
waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering
slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee-derde
van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de
algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van de door de Kamer
van Koophandel gehouden register.
FRACTIE
Artikel 19:
1. De fractie wordt gevormd door de leden van de vereniging, die na de
gemeenteraadsverkiezingen zitting hebben in de gemeenteraad en degenen
die burgerraadslid zijn
2. De ledenvergadering stelt de kieslijst samen overeenkomstig de
bepalingen der Kieswet.
3. De ledenvergadering draagt er in overleg met bestuur en fractie en met
inachtneming van de voorschriften der wet zorg voor dat voor zover
mogelijk in eventuele tussentijdse vacatures in de fractie wordt voorzien.
4. De fractie kiest uit haar midden de fractievoorzitter.
5. De fractievoorzitter schrijft voor iedere gemeenteraadsvergadering een
fractievergadering uit. Deelnemers hieraan zijn fractie-, commissie- en
bestuursleden. Een vertegenwoordiging van de leden kan daarbij
aanschuiven. Het bestuur kan besluiten deze fractievergaderingen
openbaar te houden. De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor
coördinatie van fractiewerkzaamheden, duidelijke en ondubbelzinnige
standpuntbepaling binnen de fractie, portefeuilleverdeling in de fractie,
communicatie van fractie met bestuur en leden.
6. De fractie heeft tot taak de standpunten van de vereniging in de
gemeenteraad naar voren te brengen en te verdedigen. Zij laat zich hierbij
leiden door het programma.
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7.

Individuele fractieleden hebben het recht om afwijkende standpunten in te
nemen. Zij moeten deze echter vooraf kenbaar maken aan fractie en
bestuur.
8. Zo dikwijls als het bestuur het nodig acht, wordt het werk van de fractie in
een bestuursvergadering besproken. De gehele fractie dient zo mogelijk
daarbij aanwezig te zijn.
GELDMIDDELEN EN VERMOGENSTOESTAND
Artikel 20:
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
1. de contributies van de leden;
2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
3. andere inkomsten zoals donaties en/of sponsorgelden.
Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van beneficiaire aanvaarding
ook genaamd boedelbeschrijving worden geaccepteerd.
Artikel 21:
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en legt, onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
verantwoording af 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.
3. De algemene ledenvergadering benoemt uit leden een commissie van ten
minste twee personen en een reserve, die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur. De reserve treedt in functie bij afwezigheid van een van de
twee leden van de commissie. De commissie ook genaamd
kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar
bevindingen. De leden van de kascontrolecommissie worden gekozen voor
twee jaar; per jaar treedt een lid af volgens rooster.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door
een deskundige doen bijstaan. De hieraan verbonden kosten komen ten
laste van de vereniging.
5. De last van de commissie kan ten allen tijde door de algemene
ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van
een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar
lang te bewaren.
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ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 22:
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 18 is van
overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening dient ten goede te komen aan een
rechtspersoon met een ANBI-status met een gelijksoortige doelstelling als
de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar,
dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De
vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het bij de Kamer van
Koophandel gehouden Handelsregister.
REGLEMENTEN
Artikel 23:
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten
niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet
ook waar die geen dwingend recht bevat, of met de deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
SLOTBEPALING
Artikel 24:
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Artikel 25:
In zaken waarbij de wet noch de statuten uitsluitsel geven, beslist het bestuur.
Slot akte
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris,
aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten
vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Nijmegen op de datum, in het
hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen
hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
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Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening.)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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