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DOORLOPENDETEKST VAN DT STATUTEN

\an de te Beverwijk gevestigde
vereniging:
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peÍ 29 septembeÍ
2004.

Akte van statutenwijzigingverledenvoor
mr. LEONIE GERARDINE MARIA ROOS,notarisgevestigdte Bevel.wijk.

NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
1. De verenigingdraagtde naaÍn:
VerenigingHuurdersplatform"WOONopMAAT".
2.
Zijheefrhaar zetelin de gemeentsBeverwijk.
DOEL
ARTIKXL 2
J.
Het doel van de verenigingis het behartigenvan de belangen,io de ruimstezin van het woord, van de huurdersvan:
de te Heemskerkgevestigdestichting:
Stichting KennemerWoonfederatie;en
de te Amsterdamgevestigdestichting:WoningstichtingRochdale,doch wat dezebetreft uitsluitendvoor zoverhet gaatom huurdersvan haarwoongelegenheden
in de gsÍneentenBeverwijk en Heemskerk.2.
Zrj irlaahtdlt doel ondermeerte bereikendoor:
a.
te functionerenals huuÍdersorganisatie
als bedoeldin de "Wet op het ovedeghuurden verhuurder"en in verbanddaarmeein overlegte tredenmet de te Heemskerkgevestigdestichting: StichtingWOONopMAAT, welke op haarbeurt optreedtals vefiegenwoordigervan de in het eerstelid genoemdestichtingeq -.-

2
het zich actiefop de hoogtestellenvan hetgeenleeft bij de bewonersvan de woong€legenheden
van de in het eerstelid genoemde
stichtingenen de door die bewonen gevormdebewonerscommissies;
c.
het ondememenvan alle activiteitendie in verbandmet de
doelstellingnuttig ofnodig mochtenblijken te zijn.
LIDMAATSCHAP
b.

ARTIKEL3
1.

De verenigingkent uitsluitendgewoneleden.
Als lid van de verenigingwordentoegelatenhuurdersvan een
woongelegenleidvan eenvan de in aíikel 2 eerstelid genoemdestichtingcnin de gemeentenBevennjk ofHeemskerk.-.2.
De ledenzijn gehoudentot het betalenvan eenjaaÍlijkse contributie,die door de algemeneledenvergadedngzal wordenvastgesteld.ARTIKXL 4
Het lidmaatschapeindigt wanneereenlid heeft opgehoudente voldoenaanhet vereistshuurdeÍte zijn van eenwoongelegenheid
vao egnvan de in artikel 2, ee6te lid, genoemdestichtingenin de gemeentenBeverwijk ofHeeÍnskerk.BESTUUR

ARTIKEL5
1.
2.

3.

4.

5.

Het beshrurbestaatuit ten minstevijf en ten hoogstenegennatuwlijke personendie uit hun midden eenvoorzitter aanwijzen._ .De bestuursleden
wordendoor de algemeneledenvergadering
benoemduit de huuÍdgrsvan de in aÍtikel 2 lid I genoemdestichting€n.
De algemeneledenvergadedng
stelt het aaÍrtalbestuursleden
vast,waarbrjde seqetarisen de penningmeester
in functie wordengekozenmat
inachtnemingvanhet eerstelid van dit artikel. De voorzitter,secretarisen penningmeester
vomen tezamenhet dagglijksbestuur.
Bestuursledenkunnente allen tijde onderopgaafvanredenendoor de
algemeneledenvergadering
worden geschorsten ontslagen.De algemeneledanvergadedng
besluit tot schoNingof ontslagmet eenmeerderheidvan twee/derdevan deuitgebrachtestemmen.De schorsingeindigtwanneerde algeÍreneledenvergadering
niet binnendrie
maardendaamatot oítslag heeft besloten.Het geschorstebestuurslidwordt in de gelegenleidgesteldzich in de algemeneledenvergadering
te
verantwoordenenkan zich daarbij door eenmadsmandoenbijstaan.
Bestuursledenworde[ bgnoemdvoor eenperiodevanmaximaaldrie iaar. O[der eenjaar wordt te dezat verstaande periodetusseotwee
j aarlijksealgemeneledenvergaderingen.
opeenvolgende
De bestuusledentredenafvolgens eendoor het bestuurop te makenroostet.Eenvolgenshet roosteraftrcdendbestuurslidis é&maal onmiddelliik herbenoembaar

6.

Voor de benoemingvan bestuursleden
kunnenledenzich verkiesbaar
stellen.
7. Indien het aantalbestuusledenbenedenhet in lid I vermeldeminimum is gedaald,blijft het bestuu niettemiobevoegd.Het bestuuris verpli chtzo spoedigmogelijk eenalgemeneledenvergadering
te beleggen,waarinde voorzieningin de vacatuÍe(s)aande ordekomt. --8 . Het bestuurvergadsrttenminstezeskeeÍ per jaar en vooÍs zo vaakals devoorzitter dan wel d€ anderebcstuusledennodig mochtenoordelen.Het dagelijksbestuurstelt zelf zijn aantalvergaderingenvast.-.9 . Alle bestuursbesluiten
wa4rvoorin dezestatutengeengrcteremeerderheidis voorgeschreven
wordengenomenmet gewonemeerderheidvan steÍrÍnen.1 0 . AaÍI de bestuuÍsled€nkomt eenbeloningtoe voor hun werkzaanledenten bedragevan dejaarlijks maximalefiscalewijwilligersvergoeding.T
behoevevan de vereniginggemaakteonkostenk:unnen,voor zover dezehet bedragvan de in de vorige volzin bedoeldebeloniÍrgoverschrijden,wordenvergoedovereenkomstigeendoot de algeÍneneledenvergadering
goedgekeurd(scMftelijk) reglement.
ARTIKEL 6
1. Het bestuuris belastmet het besturenvan de vereniging.
2.
Het bestuuris, mits met voorafgaande,
met algemen€stemmenveÍleendegoedkeuringvan de algemeneledenvergadering,
bevoegdte besluitentot het aangaanvan overeedkomsten
tot verkijging, vervr.eernding
ofbezwaringvan registergoederen
en tot het aangaanvan overeenkomsten
waarbij de verenigingzich als borg ofhoofdelijk medeschuldenaar
verbindt,zich voor eenderdesterk maaktofzich tot zekerheidstellingvoor eenschuldvan een3.

Het bestuurbehoefteveneensgoedkeuringvan de algonene
ledenvergadedng
voor besluitentot:
I.
het aangaanvan rechtshandelingen
en het verrichtenvan investeringeneenbedragofwaarde.jaarlijksvastte srellendoorde algemene_--iledenvergadering,
vooÍ de eerstemaal vastgesteldop vijftien duizend(€
euro 15.000,00),te bovengaaÍrde,onverminderdhet hiema onderII bepaalde;
.
a,
het huren,veÍhurenen op anderewijze in gebruikofgenot verkrijgenen gevenvan onroerendezaken;
b.
het aangaanvan overeenkomsten,
waarbij aande verenigingeenbankkredietwordt verleend;
het ter leen veNtrekkenvangelden,alsmedehet ter leen
opnemenvan gelden,waaxonderniet is begr€penhet
gebruikmakenvan eenaande verenigirgverleendbankkediet;d. het aangaanvan dadingen;
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het opbedenin rcchte,waaÍonderbegrepenhet voetanvan arbitraleprocedues,dochmet uitzonderingvan het nemenvanconseÍvatoiremaatrcgelenen vanhet nemenvan die
rechtsmaatregelen.
die geenuitstelL-unnen
lijden;
f.
het sluiteo en wijzigen van arbeidsovercenkomsten.
Op het ontbrckenvan dezegoedkeuringkan door en tegenderdengéén
osrurp wuru(I

tsqd

ARTIKEL 7
1. Het bestuurvertegenwoordigtde verenigingin en buitenrechte.
2.
DezeveÍtegenwoordigingsbevoegdheid
komt medetoe aantwee
gezamenlijkhandelendeledenvan het dagelijksbestuur.
3.
Eenvolmachttot vertegenwoordigingkan slechtswordenverleendaaneenanderbestuuslid en slechtsvoor eenofmeer bepaaldehandelingen.
ALCEMENELEDENVERGADER
ÍNCEN
ARTIKEL 8
De algerneneledenvergaderingen
wordengehoudenin de gemeentewaar de
verenigingstatutaiÍis gevestigd.
Voor zover Heemskerkdaaronderniet is begrepen,zullen de vergaderingenook aldaarkunnenworden gehouden.-

ARTIKEL 9
l.

2.

3.

Toegangtot de algemenel€denvergadering
hebbende ledendie niet
geschorstzijn alsmededegenen,die daartoedoor het bestuuren/ofde
algemeneledenvergadedng
zijo uitgenodigd.
Een geschorstlid heefttoegangtot de vergaderilgwaarinhet besluit tot ziJnschoNingwordt behand€ld,en is bevoegddaaroverdanhet woord te voerco.Met uitzonderingvan eengeschorstlid heeftiederlid éenstemin de algemeneledenvergadedng.
leder steÍngerechtigd
lid kan aaneenand
stengerechtigdeschriftelijk volmachtverlenentot het uitbrengenvar, ziJnstem.Eenstemgerechtigde
kan voor ten hoogstetweepeÍsonenals gevolmaohtigde
opteden.
EeneenstenrÍnigbesluit van alle stemgeÍechtigde
leden,ook al zijn zij niet in vergaderingbijeen,heeft,mits met voorkennisvan het bestuurgenomen,
dezelfdekacht als eenbesluit van de algemeneledenveÍgadering.
Dit besluit kan ook schriftelijk tot standkomenen wordt alsdanbij de nohrlenbewaard.

4.
5.

De voorzitterbeÍraaltde wijze waaropde steÍnmingenin de algemene
ledenvergadering
woïdengehoud€n.
Alle besluitenwaaxomtrentbij de wet ofbij dezestatutengeengotere meerderheidis voorgeschreven,
wordengenomenbij volshektemeerdeÍheidvar de uitgebrachtestemmen.Bij stakingvan stemmenover zakenis het voontel verworpen.Stakende stemÍnenbij verkiezingvan personen,dan-
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beslist het lot. Indien bij veïkiezingtussenmeerdantweepersonendoor niernandeenvolstrektemeerderheidis verkegen, wordt herstemdtussende twee personen,die het grootsteaantalstemmenkegen, zo nodig na tussenstemming.
ARTIKEL I O
1. De algemeneledenvergaderingen
wordengeleiddoor de voorzitter of, bij diensafuezigheid,door het oudsteaanwezigebestuulslid.
Zijn geenbestuusledenaanwezig,danvoorziet de vergaderingzelf in haar|!

2.

3.

'ul|16.

Het door de voorzitteÍ ter algeÍneneledenvergadering
uitgesprokenoordeelomtreÍrtde uitslag van eenstemming,is beslissend.
Hetzelfdegeldt voor de inhoud van eengenomenbesluit, voor zover werd gestemdover eenniet schriffelijk vastgelegdvoorstel.
Wordtechteronmiddellijkna hetuitspreken
vanhetoordeelvande
voorzitter dejuistheid daarvanbetwist, danvindt eennieuwe sternÍningplaats,indieo de meederheidvan de vergaderingof, indien de
oorspronkelijkestemmingniet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,eenstemgerechtigde
aanwezigedit verlangt.
Door dezenieuwestemmingvervallende rechtsgevolgen
vande
oo$pronkelijke stemming.
Van het tsr algemeneledenvergadering
verhandeldewordennotulen
gehoudendoor de secretarisof door eendoor de voorzitter aangewez
pelsoon.

Dezenotulenwordenin dezelfdeof in de eerstvolgende
algemene
ledenvergadering
vastgestelden ten blijke daawandoor de voorzitter en de secretarisvan die vsrgaderingondertekend.

ARTIKEL1I
l.
2.

3.

Het boekjaaÍvar de verenigingis het kalenderjaar.
gehouden.De Jaarlijkswordt ten minsteéénalgemeneledenvergadering
algemeneledenvergadering
wordt binnenzesmaandenna afloop van het boekjaargehouden,behoudensverlengingvan dezetermijn door d
algemeneledenvergadering.
In dezealgemeneledenvergadering
brcngthet bestuurzijí j aarverslaguit over de gangvan zakenin de verenigingen over het gevoerdebeleid.Het legt de balansen de staatvaÍ batenen lastenmet eentoelichtingter goedkeuriígaaí de algemeneledenvergadering
ovsr. Dezeshrkkenwordenondertekenddoor de bestuursleden;ontbreektde ondertekeningvan eenofmeer hunner,danwordt daarvanonderopgavevan redenenmeldinggernaakt.Na verloopvan de hiervoorbedoeldetermijn kan ieder lid in rechtevorderenvan de gezamenlijkebestuursledendat zlj dezeverylichtingennakomen.
h de in lid 2 bedoelde
algemene
ledenvergadering
komenondermeeraan-

de orde:
a.
hetjaarverslagen de rckeningen veraotwoordingbedoeldin dit artikel met het verslagvan de aldaarbedoeldecommissie;b.
de benoemingvan de in dit afiikel genoerndecommissievoor het volgendeverenigingsjaar;
c.
voorzieningin eventuelevacatues;
d.
voorctellenvaÍrhet bestuurofde 1eden,aangekondigdbij de
oproepingvoor de vergadering
4.
Wordt omtrentde getrouwheidvan de stukf<elbedoeldin het vorige lid aande algemeneledenvergadering
niet overgelegdeenverklaringafl(omstigvan eenaccountantals bedoeldin afiikel 2:393lid I van het BuÍserliik
Wetboek,danonderzoekt
de comrnissie
de in lid I enlid 4 bedoelde
stukk€n.
5.
Het bestuuris verplicht aande commissieten behoevevan haaronderzoekalle door haargevraagdeinlichtingente verschaffen,haardesgewenstde kasen de waardente tonenen inzagein de boekenenbescheidenvan de
verenigingte geven.
6.
Vergt dit onderzoeknaarhet oordeelvan de cornrnissiebijzondere
boekhoudkundigekennis,dankan zij zich op kostenvan de verenigingdoor eendeskundigedoenbijstaan.De coÍffnissie brengtaande algemene
ledenvergadering
verslagvan haarbevindingenuit.
7.
Het bestuuris verplicht van de vermogenstoestand
van de verenigingen vanallesbetreffendehaarwerkzaanheden,naarde eisendie voortvloeienuit dezewerkzaamleden,op zodanigewijze eenadministratiete voerenen de daartoebehorendeboeken,bescheidenen anderegegevensdragers
op
zodanigewijze te bewaren,dat te allen tijde de Íechtenen ver?lichtingenvan de vererfging kunÍlenwordengekend.Dezestukkeneo andere
gegevensdmgers
dienengedurendezevenjaren te wordenbewaard.
ARTIKEL 12
1. Algemeneledenvergaderingen
wordenverderdoor het bestuurbijeenge-roepenzo dikwijls het dit wenselijk oordeeltof daaÍtoeop gond van de wet verylichtis.
2.
Op schriffelijk vezoek var:
a.
ten minsteéénÀonderdste(l/100ste) gedeeltevan de stsmgerechtigde
leden,indien het aantalstemgerechtigde
ledenéénduizend( 1.000)ofmeerbedraagt;
b.
tenminstetien (10) stemgerechtigde
leden,indien het aaÍrtal
stemgelechtigde
ledenminder dan éénduizend(1.000)maarmeerdan( 100)bedraagt:
éénhonderd
c.
tenminsteééÍltiende(l/lOste) gedeeltevan de steÍrgerechtigdeleden,indien het aantalstemgercchtigde
ledenéénlonderd(100) ofminder -

bedraagt,is het beshur verplicht tot het bijeenroepenvumeen
algemeneledenvergaderingte houdenbinnenvier wekenna indieningvan het verzoek.
Indien aanhet veÍzoekbinnênveerti€ndagengeengevolgwordt gegeven,kunnende verzoekerszelf tot de bijeenroepingvan de algemeneledenvergadering
overgaanop de wijze als in lid 3 bepaaldofdoor middel van eerladvertentiein ten minsteéénin Beverwiik en omstrckenveel
gelezendagblad.De verzoekerskrmnenalsdanand€Í€ndanbestuursleden
belastenmet de leiding van de vergaderingen het opstellenvan de notulgn 3.
De bijeenroepingvan de algemeneledenvergadering
geschigdtdoor schriftelijk mededelingaande steÍngercchtigden
op eentermijn van ten minslezevmdasen.
Bij de oproqring wordende te behandelenonderwerpenvermeld.
STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 13
1. Wijziging van de statutenkan slechtsplaatshebbardoor eenbesluit van de algemeneledenvergadering,
waaÍoe is opgeroepenmet de mededelingdat aldaarwijziging van de statutenzal wordenvoorgesteld.2.
Zij, dle de optoepingtot de algemeneled€nveryadering
ter behandelingvan eeí vooÉtel tot statutenwijziginghebbengedaan,moetenten miÍrstevijfdagenvoor de dagvan de vergaderingeenafschriftvall dat voorstel,waarinde voorgesteldewijziging woordelijk is opgenomen,op eendaarto
geschikteplaatsvoor de ledenter inzageleggentot na de afloop van de dag,waaropde vergaderingwerd gehouden.3.
Tot wijziging van de statutsnkan door de algêmengledenvergadering
slechtswordenbeslotenmet eenmeerderheidvan ten minstetwee/derdevan het aantaluitgebrachtestemmen.
4.
De statutenwijzigingtreedteerstin werking nadatdaarvaÍreennotariêleakteis opgeÍnaakt.
Iedervan de bestuursleden
is bevoegdde aktevan statut€nwijzigingte doenvedijden.
5.
Het bepaaldein de leden I en 2 is niet vaÍrtospassing,indien in de algemeneledenvergaderingalle stemgerechtigdeo
aanwezigof veïtegenwoordigdzijn en het besluit tot statutenwijzigingmet algemenestenmenwordt geÍromen.6.
De bestuursledenzijo verplicht eenauthentiekafschrift van de aktevan statutenwijzigingen eenvolledigedoorlopendetekst van de statutan,zoalsdezena de wijziging luiden,neerte leggenten kantorevan het door d
Kamervan Koophandelen Fabriekengehoudenregister.ONTBINDING EN \,TREFFENING
ARTIKEL 14
l.
Hetbepaaldeinartikel13leden1,2,3 en5 is vanovereenkomstige

toepassingop eenbesluit van de algemeneledenvergadering
tot ontbindingtdi ur _\'rI(ÍrrErIlg,

De algemeneledenvergadering
stelt bij haarin het vorige lid bedoeldebesluit de bestemmingvastvoor het batig saldoen wel zoveelmogelijk in overeensternming
met het doel vaí de veÍeniging.
3.
De vereffeninggeschiedtdoor het bestuur
4.
Na de ontbindingblijft de verenigingvoortbestaanvoor zover dit tot
vereffeningvan haarvermogennodig is. Gedurendede vereffeningblijven de bepalingenvan de statutenzoveelmogelijk van laacht. --In stukkenen aankondigingendie van de vereniginguitgaan,moetenaanhaarnaamwordentoegevoegdde woorden"in liquidatie".
5.
De vereffeniíg eindigt op het tijdstip waarcpgeenaande vereffenaar
bekendebatenmeeratwezig zijn.
6.
De boekenen bescheidenvan de ontbonde[ verenigingmogtenwordenbewaardgeduendezevenjaren na afloop van de vereffening.BewaaÍderis '-.degenedie door de vereffenaaxs
als zodanigis aungewezen.
REGLEMENTEN
ARTIKXL 15
1. De algemeneledenvergadering
kan eenofmeer reglernentenvaststellenen wijzigen, waarinonderwerpenwordengeregeldwaarin door dezestatutenniet ofniet volledigwordtvoorzien.
2.
Eenreglernentmaggeenbepalingenbevatten,die strijdig zijn met de wet ofmet dezestatuten.
3.
Op besluiter tot vaststellingen tot wijziging van eenÍeglementis het
bepaaldein artikel 13 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige
toepassing.SLOTBEPALING
ARTIKTL 17
Aan de algemeneledenveÍgadedng
komenin de verenigingalle bevoegdheden
toe, die niet door de wet ofde statutenaaIlandereorganenzijn opgedragen.
2.

