STATUTEN

VERENIGING ’POLITIEKE GROEPERING
GEMEENTE BELANGEN

OPGERICHT BIJ NOTARIELE AKTE OP 14 APRIL 1978
REGISTRATIENUMMER K.v.K. DORDRECHT 40321403
Op veertien april negentienhonderd achtenzeventig, verscheen voor mij, drs Henderikus Jansen, notaris--ter standplaats Rotterdam: de heer PIETER DIRK DE NIES, journalist, wonende te--------------------------Hendrik-Ido-Ambacht. De comparant verklaarde, dat de algemene vergadering van de te--------------------Hendrik-Ido-Ambacht gevestigde vereniging Politieke Groepering "Gemeente Belangen" op haar---------tweeëntwintig februari negentienhonderd achtenzeventig gehouden vergadering heeft besloten-------------a. de statuten van de vereniging bij notariële akte te doen vaststellen; en----------------------------------------b. hem, comparant, heeft gemachtigd tot het verrichten van alle handelingen nodig voor het effectueren-van dit besluit blijkende daarvan uit een aan deze akte te hechten uittreksel uit de notulen van het op die-vergadering verhandelde.------------------------------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van gemeld besluit van de algemene vergadering verklaarde comparant, dat de statuten der
vereniging luiden als volgt:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam, zetel, doel en duur--------------------------------------------------Artikel 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: POLITIEKE GROEPERING "GEMEENTE BELANGEN" en is--------gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht.-----------------------------------------------------------------------------------2. De vereniging heeft ten doel: het in de gemeente politiek behartigen van de belangen van de inwonersvan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, welk doel zij onder meer tracht te bereiken door het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in die gemeente en het uit de kring van haar leden zo mogelijk leveren
van bestuurders voor die gemeente, een en ander teneinde een actieve-politiek te kunnen realiseren, zulkszonder binding aan partijen die in de landspolitiek optreden.------------------------------------------------------3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lidmaatschap------------------------------------------------------------Artikel 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap staat open voor ieder natuurlijk persoon, die de stemgerechtigden leeftijd heeft-------bereikt, mits wonende In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.----------------------------------------------------2. Het lidmaatschap van de vereniging kan mondeling of schriftelijk worden verzocht aan het bestuur datover de toelating als lid beslist. Het bestuur kan aan iemand zonder opgaaf van redenen het lidmaatschapweigeren. Bij niet-toelating door het bestuur, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten-3. Het bestuur houdt een ledenregister, waarin worden vermeld de namen en adressen van alle leden,-----alsmede de datum waarop hun lidmaatschap is ingegaan, leder lid is verplicht zijn adres, alsmede iedere-wijziging van zijn adres onverwijld aan het bestuur mee te delen.------------------------------------------------Artikel 3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt---------------------------------------------------------------------------------------------a. door het overlijden van een lid;--------------------------------------------------------------------------------------b. door opzegging door het lid, welke opzegging slechts kan geschieden bij aangetekende brief, gericht---aan de secretaris van het bestuur eerst met ingang van de eerste dag van het komen de boekjaar; en met--inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden;------------------------------------------------c. door opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, welke opzegging kan geschieden in alle---------gevallen waarin van de vereniging redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten------voortduren, dan wel een lid niet meer voldoet aan de voor het lidmaatschap door de statuten gestelde-----vereisten;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. door ontzetting door het bestuur. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden wanneer een-lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, dan wel de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.--------------------------------------------------------------------------------------------2. Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de ledenzijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld door opzegging van zijn lidmaatschap, de----------toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Geldmiddelen-------------------------------------------------------Artikel 4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:---------------------------------------------------------------------a. de contributies van de leden------------------------------------------------------------------------------------------b. schenkingen, donaties, erfstellingen en legaten-------------------------------------------------------------------c. Andere baten------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------Bestuur------------------------------------------------------------Artikel 5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de vereniging is, behoudens beperkingen volgens de statuten, belast met het besturen-van de vereniging.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Het wordt door en uit de stemgerechtigde leden voor een periode van vier jaren benoemd en bestaat uiteen zodanig oneven aantal leden als de algemene vergadering zal vaststellen, met een minimum van vijf-De bestuursleden verdelen in onderling overleg de functies van plaatsvervangend voorzitter, secretaris enpenningmeester en hun plaatsvervanger.------------------------------------------------------------------------------De functies van secretaris en penningmeester, die van plaatsvervangend secretaris en penningmeester,----alsmede die van penningmeester en plaatsvervangend voorzitter zijn in één persoon verenigbaar.----------De voorzitter wordt in functie gekozen.-------------------------------------------------------------------------------3. Een bestuurslid kan, ook al. is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene------vergadering worden ontslagen of geschorst.--------------------------------------------------------------------------Een zodanig besluit kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.----------------------------------------------------------------------------4. Het bestuur is, na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het aangaan van---overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bewaren van registergoederen.-------------------------------5. Bij huishoudelijk reglement kunren met betrekking tot de wijze van samenstelling, verkiezing en-------aftreden van de bestuursleden alsmede de wijze van vergaderen en de besluitvorming nadere regels-------worden vastgesteld.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vertegenwoordiging---------------------------------------------------Artikel 6-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 . De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter-en de secretaris tezamen.
Bij ontstentenis of belet van één van hen, is diens plaatsvervanger in zijn plaats bevoegd.-------------------2. Voor het beschikken over bank- en girosaldo is de handtekening van de penningmeester of diens-------plaatsvervanger voldoende.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huishoudelijk reglement------------------------------------------------Artikel 7-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het mag geen bepaling bevatten,in strijd met deze statuten of de wet. Wijzigingen kunnen slechts worden aangebracht in het huishoudelijk
reglement door de algemene vergadering; ze treden in werking met ingang van de dag, volgende op die--der vaststelling door de algemene vergadering.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergadering-------------------------------------------------Artikel 8-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de--statuten aan andere organen zijn opgedragen, met name is slechts de algemene vergadering bevoegd tot-het nemen van besluiten, waarbij aan de leden verplichtingen worden opgelegd.----------------------------------------------------------------Bijeenroeping van de Algemene Vergadering-----------------------------------Artikel 9-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De bijeenroeping van een algemene vergadering geschiedt door het bestuur onverminderd het bepaalde in
artikel 41 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, door toezending aan ieder lid, gericht aan het adres--vermeld in het ledenregister, van een oproepingsbrief, vermeldende de te behandelen------------------------onderwerpen, zulks minstens veertien dagen voor de dag van de vergadering, met dien verstande dat de--termijn voor het oproepen van een algemene vergadering waarop ontbinding van de vereniging aan de---orde wordt gesteld, minstens een maand bedraagt. Wordt een verkiezing van nieuwe bestuursleden--------aangekondigd, dan vermeldt de oproepingsbrief de namen en adressen van degenen die zich verkiesbaar-hebben gesteld. Indien een statutenwijziging wordt aangekondigd, dan wordt evens melding gemaakt vande neerlegging ter inzage, bedoeld in artikel13.----------------------------------------------------------------------Artikel 10-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, doch instens één
keer per jaar, voor één april. Op deze vergadering komen steeds aan de orde:----------------------------------a. de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar door het bestuur en de vaststelling daarvandoor de algemene vergadering;-----------------------------------------------------------------------------------------b. de vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar;----------------------------------------------------c. vervulling van de vacante plaatsen In het bestuur;-----------------------------------------------------------------

d. vaststelling van de contributie;--------------------------------------------------------------------------------------e. benoeming van de controlecommissie, bedoeld in artikel12----------------------------------------------------Artikel 11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Alle leden, die niet zijn geschorst, hebben het recht de algemene vergadering te bezoeken en aan-------stemmingen deel te nemen, leder lid, bestuursleden daaronder begrepen, hebben één stem. Tenzij de------statuten een gekwalificeerde meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte--meerderheid van stemmen.----------------------------------------------------------------------------------------------2. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten briefjes. Bij-----staken van stemmen over zaken wordt het voor stel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen
is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de-meerderheid heeft verkregen, dan beslist het lot tussen hen, die de meeste temmen op zich hebben---------verenigd.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ongeldige of blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet----toegestaan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid zullen de vergaderingen-----worden geleid door één van de andere bestuursleden. Van het ter vergadering verhandelde zullen notulenworden gehouden door een door de voorzitter aan te wijzen persoon. De notulen worden door hen beidenondertekend.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boekjaar, balans, winst- en verliesrekening------------------------------------Artikel 12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.--------------------------------------------------------------------2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het boekjaar zijn-jaarverslag uit, bestaande uit een balans en winst- en verliesrekening en doet onder overlegging van de---nodige bescheiden rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. De-algemene vergadering kan deze termijn verlengen.-----------------------------------------------------------------3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een controlecommissie, bestaande uit tenminste twee------leden, niet zijnde bestuursleden, tot onderzoek— van de rekening en verantwoording over het afgelopen-boekjaar. Het bestuur kan een voordracht opmaken van de te benoemen leden. De controlecommissie-----brengt verslag uit van haar bevindingen op de vergadering waarop het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt.-4. Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene vergadering strekt het bestuur tot decharge voor het
door haar blijkens de boeken gevoerde bestuur---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statutenwijziging---------------------------------------------------Artikel 13-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben in een algemene vergadering, bij besluit, genomen-van minstens twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Zij, die deze oproeping hebben gedaan,---moeten de woordelijke tekst van de voorgenomen wijziging tenminste vijf dagen voor de vergadering totna afloop van de dag van de vergadering op een daarvoor geschikte plaats oor ieder lid ter inzage hebbengelegd.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. In een algemene vergadering waar alle stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn, kunnen ongeacht
de wijze van bijeenroeping, mits met algemene stemmen, zonder enige beperking rechtsgeldige besluitenworden genomen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------3. De statutenwijziging treedt niet in werking alvorens daarvan een notariële akte is opgemaakt.-----------4. Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere handelingen-beperkt, kan slechts worden gewijzigd met in achtneming van de gelijke beperking.-------------------------------------------------------------------------Ontbinding en vereffening---------------------------------------------Artikel 14-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging-----ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met minstens wee/derde van-het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minstens drie/vierde van de----------------------stemgerechtigde leden aanwezig is.------------------------------------------------------------------------------------2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot ontbinding---worden besloten op een volgende, uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een------meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.-----------------------------------------------3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening doorhet bestuur.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen--------zodanige doeleinden als worden geacht het meest met het doel der vereniging overeen te stemmen.--------5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk--van kracht In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden--toegevoegd de woorden "in liquidatie".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slotbepalingen-----------------------------------------------------Artikel 15-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Indien ter algemene vergadering geschillen rijzen over de uitlegging van deze statuten, dan beslist het-bestuur.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Op de in deze statuten genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.----------De comparant is mij, notaris, bekend.---------------------------------------------------------------------------------Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld-------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen--.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

