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DIJKSTRA JANSEN BERGMAN
notarissen
Postbus 99, 9500 AB Stadskanaal
Tel. 0599-612016 / Fax 0599-621266

OPRICHTING VERENIGING

Heden, achttien december tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, Mr.
Gijsbertha Hendrika Everdina Bergman-Klaasen notaris te Stadskanaal:
1. de heer JOHAN BERNARD JANSEN (voorzitter), wonende te 7871 TC
Klijndijk, Hoofdweg 37, geboren te Emmen op twee september
negentienhonderdnegenenvijftig, zich legitimerende met paspoort nummer
NS999LB31, ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
2. mevrouw ALBERTJE REINDINA DE ROO, wonende te 7871 TC Klijndijk,
Hoofdweg 37, geboren te Vlagtwedde op tien mei negentienhonderdvierenzestig,
zich legitimerende paspoort, met nummer NY32LI170, ongehuwd en niet als
partner registereerd;
3. de heer ALLE GEZINUS TEPPER , wonende te 7876 CM Valthermond,
Noorderdiep 229, geboren te Enschede op zevenentwintig maart
negentienhonderdachtenveertig, zich legitimerende met rijbewijs nummer
5584809453, gehuwd.
De verschenen personen verklaarden bij deze een vereniging op te richten, waarvoor
de volgende statuten zullen gelden:
NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam LEEFBAAR BORGER-ODOORN, in deze statuten
en in de daarbij behorende reglementen ook aan te duiden als de vereniging.
Artikel 2.
De vereniging is gevestigd in de gemeente Borger-Odoorn ten huize van haar
secretaris.
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel om op volstrekt politiekonafhankelijke basis de
belangen te behartigen van alle inwoners van de gemeente Borger-Odoorn en de
leefbaarheid en het welzijn in de gemeente te bevorderen evenals het bevorderen
van de betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn bij de
gemeentepolitiek zodat zij het gevoel hebben daadwerkelijk invloed te kunnen
uitoefenen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. op geen enkele wijze onderscheid te maken tussen de inwoners van de
gemeente onder eerbiediging van ieders eigen identiteit;
b. aandacht te hebben voor de fysieke leefomgeving en de gevolgen van
besluitvorming hierop waarbij de landschappelijk en cultuurhistorische
waarden centraal staan;
c. het bieden van mogelijkheden voor een open gedachtewisseling over
onderwerpen van algemeen (gemeentelijk) belang;
d. uit haar leden kandidaten aan te wijzen, die zich verkiesbaar stellen op de lijst
van de vereniging voor de gemeenteraadsverkiezingen, een en ander zoals
voorzien in de Kieswet;
e. het samenwerken met andere verenigingen of stromingen die een soortgelijk
of aanverwant doel nastreven;
Artikel 4.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
LEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 5.
1. De vereniging kent leden, leden van verdienste, ereleden en begunstigers.
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2. Lid van de vereniging zijn: natuurlijke personen, die de leeftijd van zeventien jaar
hebben bereikt, hun opgelegde verplichtingen hebben voldaan, de statuten,
reglementen en het programma van de vereniging onderschrijven en door het
bestuur zijn geaccepteerd als lid.
3. Ereleden zijn zij, die zich door bijzondere verdiensten jegens de vereniging
hebben onderscheiden en op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
4. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel of
op andere wijze te ondersteunen door een met de algemene vergadering overeen
te komen financiële bijdrage of andere bijdrage in natura. Zij hebben geen andere
rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn
toegekend, respectievelijk opgelegd.
5. Het bestuur kan een natuurlijke persoon, die door zijn prestaties aanspraak kan
maken op de erkentelijkheid van de vereniging, tot lid van verdienste benoemen.
6. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de leden,
leden van verdienste, ereleden en begunstigers zijn opgenomen.
7. Het bestuur beslist omtrent de voordracht van ereleden en leden van verdienste en
de toelating of niet-toelating van leden en begunstigers, met dien verstande dat bij
niet-toelating beroep openstaat op de algemene vergadering, die dan alsnog tot
toelating, dan wel tot definitieve afwijzing kan besluiten. Het bestuur deelt zijn
beslissing schriftelijk aan de betrokkene mede en is daarbij verplicht, ingeval van
niet-toelating, de betrokkene te wijzen op de beroepsmogelijkheid.
8. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid, respectievelijk namens de vereniging;
c. door ontzetting.
2. Een opzegging geschiedt schriftelijk en tegen het einde van het lopende
verenigingsjaar, met een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Echter kan
het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van het lid of de
vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren ingevolge het in de eerste zin bepaalde.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan plaatsvinden:
a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten in de statuten
aan het lidmaatschap gesteld;
b. wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
c. wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid kan zijn lidmaatschap voorts onmiddellijk beëindigen:
a. binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of is
medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en
verplichtingen;
b. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
5. Een opzegging, door een lid gedaan in strijd met de in de eerste zin van de in lid 2
bepaalde datum of termijn, doet het lidmaatschap eindigen op de vroegst
toegelaten datum, volgende op die waartegen was opgezegd. Indien daarover in
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voorschriften en/of reglementen van de vereniging niets nader is bepaald duurt het
lidmaatschap voort tot het einde van het lopende verenigingsjaar.
6. Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het
besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. Ontzetting kan alleen worden
uitgesproken wanneer het betrokken lid in strijd met de statuten, de reglementen
of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. De algemene vergadering kan slechts het bestuursbesluit tot ontzetting
herroepen door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van
ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
7. Van een opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond van het
bepaalde sub c van het derde lid en van een ontzetting uit het lidmaatschap staat
de betrokkene beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 7.
1. De leden, leden van verdienste en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van
een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
2. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die elk een verschillende
bijdrage betalen.
3. De overige verplichtingen van de leden worden vastgesteld door de algemene
vergadering en opgenomen in het huishoudelijk reglement.
RECHTEN VAN BEGUNSTIGERS
Artikel 8.
Begunstigers hebben het recht de door de vereniging voor haar leden georganiseerde
evenementen met een niet-huishoudelijk karakter bij te wonen.
EINDE VAN DE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN BEGUNSTIGERS
Artikel 9.
1. De verplichtingen en rechten van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds
door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse
bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
2. Beëindiging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
GELDMIDDELEN
Artikel 10.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de jaarlijkse bijdragen van leden en begunstigers;
b. de bijdragen van gemeenteraadsleden en leden, die deel uitmaken van
commissies ex artikel 61 van de Gemeentewet;
c. subsidies en onder het recht van boedelbeschrijving aanvaarde schenkingen,
erfstellingen en legaten;
d. andere toevallige inkomsten, zoals donaties en/of sponsorgelden.
2. De sub a en b bedoelde bijdragen worden in overleg met de desbetreffende leden
vastgesteld door de algemene vergadering.
PROGRAMMA
Artikel 11.
Elke vier jaar worden voor de gemeenteraadsverkiezingen standpunten neergelegd in
een verkiezingsprogramma, dat door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
COMMISSIES EN WERKGROEPEN
Artikel 12.
De algemene vergadering kan commissies en werkgroepen instellen op voordracht
van het bestuur, de raadsfractie of tenminste vijf leden. De algemene vergadering
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bepaalt de taak van de ingestelde commissies of werkgroepen, welke taak niet in
strijd mag zijn met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging.
Artikel 13.
De commissies en werkgroepen kunnen ook niet-leden bij hun werkzaamheden
betrekken, doch alleen met goedkeuring van het bestuur.
Artikel 14.
Ingeval van de mogelijkheid tot deelname door leden in commissies ex artikel 61 van
de Gemeentewet door burgers-niet-raadsleden, worden zij tot benoeming
voorgedragen door de algemene vergadering, na overleg met het bestuur.
Artikel 15.
De commissies en werkgroepen brengen van hun activiteiten verslag uit aan de
algemene vergadering, zo dikwijls als dit door hen, de algemene vergadering, de
raadsfractie, het bestuur of tenminste vijf leden wenselijk wordt geacht.
RAADSFRACTIE
Artikel 16.
1. De raadsfractie wordt gevormd door de leden van de vereniging die na de
gemeenteraadsverkiezing zitting hebben in de gemeenteraad.
2. De fractie heeft tot taak de standpunten van de vereniging in de gemeenteraad
naar voren te brengen en te verdedigen op basis van de standpunten, wensen en
ambities zoals verwoord in het programma van de vereniging, te realiseren.
3. De algemene vergadering draagt er in overleg met de fractie en het bestuur zorg
voor dat voor zoveel mogelijk in eventuele tussentijdse vacatures in de fractie
wordt voorzien.
4. De fractie kiest uit haar midden een fractievoorzitter.
5. Het bestuur schrijft voor iedere gemeenteraadsvergadering een fractievergadering
uit. Deelnemers hieraan zijn de fractie-, commissie- en bestuursleden. Het bestuur
kan besluiten deze ook te laten bijwonen door de leden, die hun wens daartoe aan
het bestuur kenbaar hebben gemaakt.
6. De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van de
fractiewerkzaamheden, een duidelijke en ondubbelzinnige standpuntbepaling
binnen de fractie, de portefeuilleverdeling in de fractie en de communicatie tussen
de fractie, het bestuur, de algemene vergadering en de leden.
7. Zo dikwijls het bestuur of de fractie zelf nodig acht, worden de werkzaamheden
van de fractie in een bestuursvergadering besproken. Zo mogelijk dient de gehele
fractie daarbij aanwezig te zijn.
BESTUUR
Artikel 17.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden.
2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de
vergadering benoemd; de voorzitter wordt daarbij in functie gekozen. De
algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen
bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast.
4. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende
voordracht(en), behoudens het bepaalde in lid 6. Tot het opmaken van een
bindende voordracht zijn zowel het bestuur als tenminste vijf leden bevoegd. Een
voordracht van het bestuur wordt bij de oproep tot de algemene vergadering
medegedeeld. Elke andere voordracht moet vóór de aanvang van de vergadering
schriftelijk en door de indieners ondertekend bij het bestuur worden ingediend.
Het bestuur is dan verplicht de vergadering daarvan in kennis te stellen.
5. Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
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voordrachten.
6. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig
of vertegenwoordigd is.
7. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het in het voorgaande lid bepaalde aan alle voordrachten het
bindend karakter te ontnemen, dan is de vergadering vrij in haar keuze.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING - ONTSLAG
Artikel 18.
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst
of ontslagen.
2. Voor een besluit tot schorsing is een meerderheid vereist van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen in de betreffende vergadering. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door
verloop van die termijn.
3. Een voor schorsing of ontslag voorgedragen bestuurslid wordt in de gelegenheid
gesteld zich te verweren in de vergaderingen waarbij over de schorsing en/of het
ontslag wordt besloten en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Onder een jaar
wordt in dit verband verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene vergaderingen.
5. De aftredende is terstond herkiesbaar.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door schriftelijke opzegging, bij het
eindigen van het lidmaatschap van de vereniging of het verlies van
handelingsbekwaamheid.
BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR
Artikel 19.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, die
samen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen.
2. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de leden
tegenwoordig of middels schriftelijke machtiging vertegenwoordigd is.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
4. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
5. Voor zover deze statuten niet voorschrijven worden alle bestuursbesluiten
genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
6. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij een der leden een
schriftelijke stemming verlangt.
7. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco
stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft
genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk
vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit
verlangd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
11. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
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voorzitter.
12. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door
het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende
bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 20.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur onder meer belast
met:
a. de algehele leiding van de vereniging;
b. het beheer van de geldmiddelen;
c. de handhaving en uitvoering van de statuten en de reglementen;
d. het uitvoeren van besluiten van de algemene vergadering;
e. de vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten;
f. het opstellen van procedures en profielen.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is alsdan echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de opengevallen plaats(en)
aan de orde komt.
3. Het bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn
taak overdragen aan het dagelijks bestuur, dan wel doen uitvoeren door één of
meer commissies, die te dien einde door het bestuur worden benoemd.
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, of waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van
de goedkeuring van de algemene vergadering kan door derden geen beroep
worden gedaan.
5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden waarbij de voorzitter tezamen met de secretaris of de
voorzitter tezamen met de penningmeester of de secretaris met de penningmeester
optreedt, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een
ander bestuurslid.
6. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning, doch door
hen noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfkosten worden hun uit de kas van de
vereniging vergoed.
7. De bestuursleden kunnen niet persoonlijk financieel aansprakelijk worden gesteld
voor schade door de vereniging of derden geleden tengevolge van hun optreden of
handelen voor of namens de vereniging, tenzij daarbij sprake was van opzet,
verwijtbare nalatigheid of grove schuld.
8. Het bestuur is verplicht om de vereniging, de naam, de voornamen en de
woonplaats van de bestuursleden en eventuele gevolmachtigden -bij
laatstgenoemden met vermelding van de inhoud van de verstrekte volmacht(en)alsmede elke wijziging hiervan, te doen inschrijven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel.
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 21.
1. Het verenigingsjaar (boekjaar) is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit
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deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering — 'de jaarvergadering'-, te
houden in het tweede of derde kwartaal van elk verenigingsjaar, aan de algemene
vergadering 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
verenigingsjaar gevoerd bestuur. Indien de rekening en verantwoording niet voor
het vierde kwartaal van het verenigingsjaar is afgelegd, kan ieder lid deze in
rechte van het bestuur vorderen. Bedoelde stukken worden ondertekend door alle
bestuursleden, ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt
daarvan, onder opgave van redenen, melding gemaakt.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
van haar bevindingen verslag uit aan de algemene vergadering.
5. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie
zich door een deskundige doen bijstaan, mits zulks geschiedt met voorafgaande
toestemming van de algemene vergadering, Het bestuur is verplicht aan de
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst
de kas en de waarden van de vereniging te vertonen en inzage van haar boeken en
bescheiden te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door benoeming van een nieuwe commissie.
7. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering
strekt het bestuur tot décharge.
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 ten minste tien
jaar te bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22.
1. De algemene vergadering is het besluitvormend orgaan van de vereniging. Aan
haar komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het
bestuur zijn opgedragen.
2. Zij heeft - naast de elders in deze statuten aangegeven taken - meer in het
bijzonder tot taak:
a. de standpunten van de vereniging te bepalen gemeentelijk beleid;
b. het verlenen van ondersteuning en het geven van aanwijzingen aan de
raadsfractie;
c. het samenstellen van de lijstvolgorde van kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Artikel 23.
Jaarlijks zal uiterlijk negen maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene
vergadering (jaarvergadering) worden gehouden. In de jaarvergadering komen onder
mer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur en het verslag
van de in artikel 21 lid 4 bedoelde commissie;
b. de benoeming van een zodanige commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. de voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, voor zover aangekondigd bij de oproeping
tot de vergadering.
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Artikel 24.
1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden:
a. uiterlijk in de tweede maand van de jaren waarin gemeenteraadsverkiezingen
zullen worden gehouden, teneinde de ranglijst der te kiezen leden van de
raadsfractie vast te stellen, zomede om de in artikel 22 lid 2 sub a bedoelde
standpunten vast te leggen;
b. op verzoek van de raadsfractie;
c. zo dikwijls als het bestuur wenselijk acht.
2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen,
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van
niet meer dan vier weken. Indien aan dat verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig artikel 25.
BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 25.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met
inachtneming van een termijn van ten minste vijf (5) werkdagen middels
schriftelijke oproeping aan de adressen van de leden volgens het ledenregister
bedoeld in artikel 5 lid 5.
2. Bij de oproeping worden de ter vergadering te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 23 sub d.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 26.
1. Alle leden, die niet zijn geschorst, hebben toegang tot de algemene vergadering
en hebben daarin ieder een stem. Een geschorst lid heeft toegang tot de
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd
daarover het woord te voeren. Leden woonachtig buiten de gemeente BorgerOdoorn hebben geen stemrecht.
2. Over eventuele toelating van andere personen beslist de algemene vergadering.
3. Een lid kan zijn stem doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe door hem
gemachtigd ander lid, waarbij een lid niet meer dan één machtiging kan hebben.
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 27.
1. De algemene vergaderingen worden voorgezeten en geleid door de voorzitter of
zijn plaatsvervanger. Ontbreken beiden, dan treedt een ander door het bestuur aan
te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter van de vergadering aangewezen bestuurslid notulen gemaakt.
De notulen dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering ondertekend. Zij, die een vergadering bijeen geroepen hebben,
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De
inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt voor de volgende
vergadering ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 28.
1. Het ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat de vergadering
een besluit heeft genomen is beslissend.
2. Wordt echter onmiddellijk daarna de juistheid daarvan betwist, dan vindt een
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nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt,
tenzij de oorspronkelijke stemming hoofdelijk of schriftelijk heeft plaats
gevonden. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke.
3. Voor zover de wet, de statuten of de reglementen niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte geldige stemmen en ongeacht het aantal aanwezige leden. Blanco
stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Wanneer bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, dan heeft een tweede stemming plaats tussen de personen die bij
de eerste stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Heeft alsdan opnieuw
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats
totdat hetzij iemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij bij
stemming tussen twee of meer personen de stemmen staken. Bij dergelijke
herstemmingen 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 uitgebracht op meer dan
één persoon, 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 of meer personen de stemmen staken, dan beslist het lot
wie van hen is gekozen. Door een nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
5. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van
personen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vòòr de stemming
verlangt. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Blanco stemmen worden
beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een der stemgerechtigden
hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een vergadering
bijeen, heeft - mits met voorkennis van het bestuur genomen - dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 29.
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht, dan
krachtens een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar statutenwijziging zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vòòr
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 vergadering. Bovendien wordt een afschrift als
hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken (doch niet
eerder dan één week) daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
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gehouden, waarin over het voorstel kan worden besloten, ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, doch met een meerderheid van
twee/derde der uitgebrachte stemmen.
4. Indien tijdens een algemene vergadering - bijeengeroepen ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging - naar het oordeel van het bestuur, ingrijpende
veranderingen worden aangebracht in de voorgedragen wijziging, kan tijdens die
vergadering niet tot de statutenwijziging worden besloten. In dat geval dient het
besluit tot statutenwijziging te worden genomen door een volgende tot dat doel
bijeengeroepen algemene vergadering onder toepassing van het hiervoor onder 1,
2 en 3 bepaalde.
5. Een statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
6. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd. Na
wijziging van de statuten zal een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten zoals deze na
de wijziging luiden worden gedeponeerd ten kantore van het register waarin de
vereniging is ingeschreven.
REGLEMENTEN
Artikel 30.
1. De algemene vergadering stelt de nodige reglementen vast, waaronder in ieder
geval een huishoudelijk reglement.
2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, de statuten of elkander.
3. Elk reglement bepaalt zelf de wijze waarop het gewijzigd kan worden.
ONTBINDING
Artikel 31.
1. Behoudens het overigens dienaangaande in de wet bepaalde kan de vereniging
worden ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering
genomen. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 29 is van
overeenkomstige toepassing.
2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan moet
aan de naam worden toegevoegd: ‘in liquidatie”.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, voor zover de rechter geen andere
vereffenaars heeft benoemd.
4. De vereniging houdt ingeval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop
de vereffening eindigt. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de
ontbinding van de vereniging inschrijving geschiedt in het register waarin de
vereniging is ingeschreven. Indien de vereniging op het tijdstip van zijn
ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. In dat geval
doen de vereffenaars daarvan opgaaf aan bedoeld register.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
mogelijk en nodig van kracht. Gedurende de vereffening vertegenwoordigen de
vereffenaars gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.
6. De vereffenaars stellen een rekening en verantwoording op van de vereffening
welke tezamen met een plan van verdeling wordt neergelegd ten kantore van het
register waarin de vereniging is ingeschreven en in elk geval ten kantore van de
vereniging zelf, als dat er is, of op een andere plaats binnen het arrondissement
waarin de vereniging gevestigd is. De stukken liggen daar twee maanden ter
inzage. De vereffenaars maken bekend waar en tot wanneer zij ter inzage liggen.
7. Een batig saldo na vereffening vervalt aan een door de algemene vergadering in
het besluit tot ontbinding aangewezen instelling van algemeen nut.
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8. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging
moeten worden bewaard gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft
opgehouden te bestaan. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig
is aangewezen. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet deze
bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het register waarin de ontbonden
vereniging was ingeschreven.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 32.
1. Waar in deze statuten en in de reglementen voor een persoonsaanduiding de
mannelijke vorm is gebruikt, wordt daarmede tevens de vrouwelijke aanduiding
bedoeld.
2. Waar in deze statuten sprake is van de mogelijkheid tot beroep op de algemene
vergadering tegen een besluit of beslissing, worden de termijn waarbinnen en de
wijze waarop dit beroep dient te worden ingesteld geregeld in het huishoudelijk
reglement.
3. In zaken waarin de wet, de statuten of de reglementen geen uitsluitsel geven
beslist het bestuur.
4. Het lidmaatschap van de vereniging is niet onverenigbaar met het lidmaatschap
van een provinciale of landelijke politieke partij.
SLOTVERKLARINGEN
In afwijking van het bepaalde in artikel 17 van de statuten geschiedt de vaststelling
van het aantal bestuursleden en geschiedt de benoeming van de bestuursleden met
vermelding van de functie, voor de eerste maal bij deze akte van oprichting.
Ten slotte verklaarden de verschenen personen dat het bestuur van de vereniging zal
bestaan uit drie leden en dat zij thans tot eerste bestuursleden van de vereniging
benoemen:
1. de verschenen persoon sub 1 (de heer Johan Bernard Jansen), met de functie van
voorzitter;
2.. de verschenen persoon sub 2, (mevrouw Albertje Reindina de Roo), met de
functie van secretaris;
3. de verschenen persoon sub 3, (de heer Alle Gezinus Tepper) met de functie van
penningmeester,
welke bestuursfuncties bij deze worden aanvaard.
WAARVAN AKTE is verleden te Stadskanaal op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen
personen hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen,
tijdig voor het verlijden een concept van deze akte te hebben ontvangen, van de
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die
voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij.
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