Statuten van de vereniging Biologische tuinbouwvereniging de Leekamp,
gevestigd te Hengelo, vastgelegd bij een akte voor notaris Mr W.J. Hilarius te
Hengelo op 29 september 1992
Artikel 1.

Naam en Zetel

De vereniging draagt de naam Biologische Tuinbouwvereniging de Leekamp
Zij is gevestigd te Hengelo.
!

Artikel 2

Duur

De vereniging is opgericht op vijftien oktober negentienhonderd en negentig en is aangegaan voor onbepaalde
tijd
!

Artikel 3

Doel

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het kweken van groenten, fruit, bloemen en andere
gewassen zonder gebruik te maken van langs chemische weg vervaardigde, niet natuurlijke meststoffen,
(insecten) bestrijdingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen (biologisch tuinieren).
!

Artikel 4

Middelen

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
A: Aan haar ter beschikking gestelde grond te verhuren aan haar leden, uitsluitend voor amateuristisch
biologische tuinbouw.
B: Binnen haar mogelijkheden de biologische tuinbouw in het algemeen te bevorderen.
!

Artikel 5
1.
2.
3.
4.
!

Artikel 6
1.
2.

Artikel 7

2.

!

3.

Toelating

Het bestuur beslist omtrent de toelating van een lid, nadat de naam en het adres van de betrokkene
gedurende tien dagen op het tuinencomplex de Leekamp of op het tuinencomplex waar het kandidaatlid een tuin wil huren gepubliceerd is geweest.
Bij niet toelating kan de niet toegelatene bij de algemene vergadering in beroep komen op de wijze als
in het huishoudelijk reglement is bepaald.

!

1.

Leden

leden van de vereniging zijn de huurders van een tuin in het tuincomplex de Leekamp in de wijk Groot
Driene in Hengelo of van eventuele andere tuincomplexen welke de vereniging ter beschikking krijgt.
degene die een tuin van de vereniging huurt, wordt automatisch voor de duur van de
huurovereenkomst lid van de vereniging.
Wil iemand een tuin van de vereniging huren, dan dient hij zich schriftelijk als lid bij het bestuur aan te
melden
Alle overige leden zijn gewone leden.

Einde van het lidmaatschap van leden

Het lidmaatschap eindigt door:
a. De dood van het lid
b. Opzegging door het lid
c. Opzegging door de vereniging
d. Ontzetting
Door het eindigen van het lidmaatschap eindigt tevens de met het lid gesloten huurovereenkomst. De
ontruiming van de tuin en de eventuele verrekening van de huur zullen bij reglement nader worden
geregeld.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
contributie voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8

Opzegging van het lidmaatschap

1.
2.
3.
!

opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en kan plaatsvinden indien redelijkerwijs van
de vereniging niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
opzeggig van het lidmaatschap, zowel door de vereniging als het lid, dient schriftelijk te geschieden
tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier
weken.
Indien een lid aan het bestuur meedeelt de huur van zijn tuin te willen beíndigen, houdt dit tevens een
opzegging van zijn lidmaatschap in.

Artikel 9
1.
2.
3.
4.
5.
!

Artikel 10
1.

!

2.

3.

Contributie

De leden zijn gehouden om, naast de huur, een contributie te betalen die door de algemene vergadering
zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
contributie betalen

Artikel 11
1.

Ontzetting

Ontzetting uit een lidmaatschap 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.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschied door het bestuur.
Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit tot ontzetting, met opgave van redenen,
in kennis gesteld.
Van het besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving
van het besluit, beroep open op de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden
benoemd.
De benoeming van het bestuur geschiedt uit een of meer voordrachten.
Tot het opmaken van zulk een voorrecht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste vijf leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
Een voordracht door vijf of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Degene die wordt voorgedragen dient tevoren verklaard
te hebben een eventuele benoeming te zullen aanvaarden
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open
plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
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Artikel 12
1.
2.
3.
4.
5.

!

De bestuursleden worden telkens voor een periode van drie jaren benoemd en zullen terstond
herbenoembaar zijn.
Het tijdstip van aftreden zal bij rooster worden bepaald. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op
het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats zij benoemd zijn
In afwijking van vorenstaande kunnen bestuurders incidenteel – zulks in verband met het (opnieuw)
vaststellen van het rooster van aftreden – eenmaal voor een periode korter of langer dan drie jaren
benoemd worden.
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die
niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
Behalve door periodiek aftreden volgens rooster en ontslag als bedoeld in het vorige lid eindigt het
bestuurslidmaatschap door:
a. Het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. Schriftelijk bedanken door een lid;
c. Verlies van vrije beheer over zijn vermogen.

Artikel 13
1.

Bestuursfunctie - besluitvorming van het bestuur

de voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene vergadering in functie
benoemd.

2.
3.
4.

Het bestuur kan voor elk van de bestuursleden uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan een functie hebben.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nader regelen aangaande de vergadering van – en de
besluitvorming door – het bestuur worden opgegeven.
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Artikel 14
1.
2.
3.
4.
!

Artikel 15
1.
2.
3.

Dagelijks bestuur

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Indien de
functies van secretaris en penningmeester door één persoon vervuld worden, is het bestuur verplicht
een vice-voorzitter te benoemen, die deel van het dagelijks bestuur zal uitmaken.
Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
Het dagelijks bestuur vergadert ten minste 6 maal per jaar. De notulen van de vergaderingen zullen zo
spoedig mogelijk na vaststelling daarvan aan de overige bestuursleden worden toegezonden.
De overige taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur kunnen in het huishoudelijk reglement
worden geregeld.

Bestuurstaak

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoerendoor commissies die door het bestuur worden benoemd.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende zaken;
b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
inbegrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; .
d. Het aangaan van dadingen;
e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van concervatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsbepalingen, die
geen uitstel kunnen leiden.
f.
Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
g. Het aangaan van alle overige rechtshandelingen, welke een jaarlijks door de algemene
vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.
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Artikel 16

Vertegenwoordiging

Artikel 17

Jaarverslag, financieel verslag, begroting

1.
2.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
Bovendien kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van
het dagelijks bestuur.
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1.
2.
3.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt in de jaarvergadering zijn jaarverslag uit.

4.

Voorts legt het bestuur in de jaarvergadering rekenschap en verantwoording omtrent het gevoerde
financiële beheer af, door overlegging van de balans, een staat van baten en lasten en van een
toelichting, welke stukken hierna worden genoemd; de jaarstukken. De jaarstukken worden door de
bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of meet bestuurders dan wordt daarvan
onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
5. Indien de jaarvergadering niet uiterlijk in artikel 8 lid 2 genoemde maand wordt gehouden, kan ieder
lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
6. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee
personen. De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De kascommissie
zal na afloop van het lopende jaar de jaarstukken onderzoeken en zal aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uitbrengen.
7. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven.
8. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch
slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
9. In de jaarvergadering of in een andere – ten minste één maand voor de aanvang van een
verenigingsjaar te houden – vergadering, zal de door het bestuur opgestelde begroting voor het
volgende verenigingsjaar, door de algemene vergadering worden vastgesteld.
10. Het bestuur is verplicht het jaarverslag, de jaarstukken en de daarbij behorende stukken ten minste tien
jaren te bewaren.
!

Artikel 18
1.
2.

3.
4.

Algemene vergaderingen

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
de statuten aan het bestuur of aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.
In een uiterlijk in de maand mei te houden algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag, de goedkeuring van de jaarstukken en de verslagen van de kascommissie en
tuincommissie
b. De benoeming van de kascommissie voor de controle in het volgende verenigingsjaar
c. De benoeming van de tuincommissie
d. Voorziening in eventuele vacatures.
e. Voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste zes leden, verplicht tot het bijeenroepen
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na de datum van het
indienen van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, of
indien het bestuur ontbreekt, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenkomst overgaan op de wijze als
hierna voor het oproepen van vergaderingen is bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
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Artikel 19
1.
2.
3.
4.

Bijeenroepen algemene vergadering

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het dagelijks bestuur.
De oproeping geschied door een aankondiging in het verenigingsblad indien dat bestaat of per brief.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. Bij voormelde termijn worden de
dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
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Artikel 20
1.
2.
3.
4.
5.

Toegang en stemrecht

Toegang tot de vergadering hebben alle niet geschorste leden
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing of ontzetting wordt
behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
Ieder lid van de vergadering dat niet geschorst is heeft een stem.
Ieder lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van
zijn stem. Een lid kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
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Artikel 21
1.

2.

3.
!

Artikel 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
!

2.
!

3.
4.
!

2.
3.
4.
5.

Statutenwijziging en ontbinding

De algemene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen en de vereniging te ontbinden.
Bij de oproep van een vergadering waarin een besluit inzake een statutenwijziging moet worden
genomen, dient de tekst van de voor te stellen statutenwijziging te worden meegezonden. Voorst zal de
volledige tekst van de statutenwijziging vanaf vijf dagen voor de datum van de vergadering tot na
afloop van de vergadering op een in de oproep voor de vergadering vermelde plaats voor de leden ter
inzage liggen.
Voor een besluit als in dit artikel bedoeld is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen vereist.
Een statutenwijziging moet bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is
ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 25
1.

Reglementen

De algemene vergadering kan – op wijze als in het volgende artikel is vermeld – een huishoudelijk
reglement en/of andere reglementen vaststellen, wijzigen of aanvullen.
Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden welke met deze statuten of met de wet in strijd
zijn.

Artikel 24
1.
2.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen,worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder volsterkte
meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen worden geacht als niet te zijn
uitgebracht.
Bij staking van stemmen over personen vindt herstemming plaats. Staken de stemmers weer dan beslist
het lot.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, is het voorstel
verworpen.
Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Artikel 23
1.

Voorzitterschap, notulen

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of door zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treed één der andere
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter
aangewezen persoon notulen opgesteld, welke in die vergadering of in de eerstvolgende zullen worden
goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris en de voorzitter zullen worden ondertekend. De
inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
Van het besluit bedoeld in lid 6 van het volgende artikel moet een aantekening bij de notulen worden
bewaard.

Vereffening

Na een besluit tot ontbinding der vereniging zal de vereffening geschieden door het bestuur, tenzij de
algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding een of meer vereffenaars heeft aangewezen.
de vereniging blijft nadat het besluit tot ontbinding genomen is voortbestaan, indien en voorzover dit
voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de periode van vereffening blijven deze statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding en de aanwijzing van de vereffenaars worden
ingeschreven in het openbaar verenigingsregister en dat voorts de wettelijke bepalingen inzake de
vereffening zoveel mogelijk worden nagekomen.
de algemene vergadering beslist in de vergadering waarin tot ontbinding van de vereniging wordt
besloten, over de bestemming van een eventueel batig saldo.
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6.

na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende
ten minste tien jaren berusten onder degene die bij het besluit tot ontbinding daartoe wordt
aangewezen.

Artikel 26

Geschillen

!

In alle gevallen waarin deze statuten, de reglementen of de wet niet voorzien, of bij geschillen betreffende de
uitleg van de statuten of de reglementen, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de
algemene vergadering

Slotbepaling

!

Voor de uitvoering dezer verklaarden partijen woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder dezer
minuut.

