
POQRLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN;
»»

van de te Nieuwegein gevestigde vereniging:

Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

zoals deze luiden na de statutenwijziging verleden op 27 februari 2006 voor een waamemer
van mr. E.K. Dijkstra, notaris te Nieuwegein.

STATUTEN
Naam en zetel.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: "Afdeling Utrecht van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten" en is gevestigd in de —
gemeente Nieuwegein.
Waar in deze statuten wordt gesproken van de V.N.G. wordt -
daarmee bedoeld de vereniging van Nederlandse Gemeenten, —
gevestigd te 's-Gravenhage.
Duur. ~~~ — — — ~ ~ ~ ~~ ""~ ~~~ ~
Artikel 2.
De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Doel» ———.——————— —— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ , _ _ _ — —
Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel:
a. net behartigen van belangen, welke aan haar leden ge- —

meenschappelijk eigen zijn;
b. het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de -

leden;
c. het verlenen van steun en medewerking aan instellingen,

welke in de provincie Utrecht in het belang van de ge- -
meenten werkzaam zijn.
Zij maakt daartoe gebruik van alle wettige middelen,
welke wenselijk of noodzakelijk worden geacht teneinde -
de vereniging aan haar doel te doen beantwoorden.

Lidmaatschap.
Artikel 4.
Leden van de vereniging zijn de gemeenten in de provincie -
Utrecht die lid zijn van de V.N.G.. Voorts kunnen buitenge-
woon lid van de vereniging zijn de gewesten als bedoeld in
artikel 5 van de statuten van de V.N.G., die lid zijn van -
die vereniging en die geheel of gedeeltelijk in de provin-
cie Utrecht zijn gelegen. Aan dit buitengewoon lidmaatschap
zijn geen rechten of plichten verbonden.
Artikel 5. .
Het lidmaatschap vervalt door het beeindigen van het
V.N.G.-1idmaatschap.



Artikel 6> ------------------------------------------ -- -----
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en
dertig december. ------------------------------------------
Artikel 7. ------------------------------------------------
1. De gemeenten, die lid zijn van de vereniging betalen ten

behoeve van de vereniging per verenigingsjaar een con- -
tributie, welke wordt bepaald naar het inwonerstal. ----
De ledenvergadering stelt het bedrag per inwoner alsmede
de maximaal verscnuldigde contributie vast. ------------

2. Het aantal inwoners van een gemeente wordt bepaald op —
het aantal dat een gemeente overeenkomstig de gegevens -
van het Centraal Bureau voor de Statistiek telde op een
januari van het jaar, voorafgaande aan het verenigings-
jaar. --------------------------------------------------

3. De gemeenten, wier lidmaatschap een aanvang heeft geno-
men of is beeindigd, zijn over het verenigingsjaar, ----
waarin de aanvang of het einde plaats heeft, de contri-
butie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur -
anders besluit. ----------------------------------------
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l. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven leden, die uit -
nun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een se-
cretaris en een penningmeester aanwijzen. --------------
Combinatie van de functies vice-voorzitter/penningmees-
ter of secretaris/penningmeester is mogelijk. Het be- —
stuur kan de secretaris doen bijstaan door een adjunct-
secretaris, niet bestuurslid. --------------------------
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de le- -
_denvergaSer ing . -------------------- • --------------------

2. Tot bestuurslid zijn verkiesbaar de burgemeesters, wethouders, raadsleden, __________
secretarissen en griffiers van de gemeenten, die lid van de vereniging zijn met dien-
verstande dat uit eenzelfde gemeente niet meer dan een persoon in het bestuur _______
zitting heeft. --------------------------------------------------------------------------------------

3. De bestuursleden worden bij meerderheid van stemmen ge-
kozen in een ledenvergadering. --- - ----------------------

4. Een bestuurslid houdt op lid te zijn, zodra hij of zij -
niet meer aan de in de tweede lid gestelde eisen voor —
verkiesbaarheid voldoet. -------------------------------

Q — —————————————_-.——.—.——---————————--•-••• ———————————— — — — —y * — — ̂— «— — — — — — — — — — —
1. Jaarlijks treedt een der bestuursleden af volgens een —

door het bestuur op te maken rooster, Aftredende be- ---
stuursleden zijn terstond herkiesbaar. -----------------

2. Hij of zij, die overeenkomstig het in voorgaande lid be-
paalde moet aftreden, blijft zijn of haar functie waar-
nemen totdat de opvolger in functie is getreden. -------

3. Degene, die wordt benoemd ter voorziening in een tussen-
tijdse vacature treedt af op het tijdstip, waarop het —
lid, dat hij of zij vervangt, zou aftreden. ------------

4. Bij een tussentijds openvallen van een plaats in het be-
stuur wordt daarin in de eerstvolgende ledenvergadering
voorzien . ----------------------------------------------

Artikel 10. -----------------------------------------------
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het be-



stuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is ge-

daald, blijft het bestuur bevoegd.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid -

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
commissies, die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereni- —
ging; het is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van register-
goederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij -
de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschulde- -
naar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich -
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt. •

A r *- i If Q 1 11m. i*4.jvw j. xx * _ _ —• ^~* "- i-~ —"

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd
door het bestuur.

2. De vereniging kan bovendien in en buiten rechte worden -
vertegenwoordigd door de voorzitter. —

Artikel 12.
1. De penningmeester richt de financiele administrate in -

en zorgt voor de inning van alle aan de vereniging toe-
komende gelden en doet na machtiging van het bestuur de
nodige uitgaven.

2. Van alle ontvangsten en uitgaven wordt nauwkeurig boek-
gehouden.

3. In een bestuursvergadering, voorafgaande aan de leden- -
vergadering, als bedoeld in artikel 14, waarin het be- -
stuur rekening en verantwoording aflegt, doet de pen- —
ningmeester verslag van het gevoerde beheer.

De algemene vergaderinq.
Artikel 13.
1. Tenminste tweemaal per verenigingsjaar wordt een leden-

vergadering gehouden krachtens een besluit van het be- -
stuur. Een ledenvergadering wordt voorts gehouden op
schriftelijk verzoek van tenminste drie leden, onder op-
gaaf aan de secretaris van de reden en de te behandelen
punten. Bijeenroeping door het bestuur moet dan geschie-
den binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, op -
een termijn niet langer dan vier weken.

2. Ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroe-
pen door middel van een schriftelijke kennisgeving, wel-
ke aan de leden wordt toegezonden tenminste twee weken -
voor de dag der vergadering, spoedeisende gevallen uit-
gezonderd.

Artikel 14.
1. De ledenvergadering ter behandeling van huishoudelijke -

zaken der vereniging wordt uiterlijk in de maand mei ge-
houden .

2. De agenda van deze vergadering bevat tenminste de vol- -
gende punten:
a. de verkiezing van een of meer bestuursleden;
b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen

verenigingsjaar;



c. de jaarrekening met toelichting, die ter goedkeuring
aan de vergadering wordt voorgelegd. De jaarrekening
wordt ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt
de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt —
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

d. benoeming van de kascommissie, bestaande uit twee le-
den, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, —
als bedoeld in artikel 48 tweede lid Boek II van het
Burgerlijk Wetboek.

Artikel IS.
1. De ledenvergaderingen zijn openbaar, tenzij de vergade-

ring anders besluit.
2. Elk lid wordt in de ledenvergadenng vertegenwoordigd door de burgemeester, een -

wethouder, eenraadslid, de secretaris of de griffier.
A r*t- 1 Ir A 1 " I C _ — _ _—————_-—————.-. — _.-..-. _JTTL,L U J. JV<5 JL J, O' « ———-.———-*. — — ——————— ———— — —

1. Stemgerechtigd in de ledenvergadering zijn alle daar
vertegenwoordigde gemeenten, die lid zijn van de vere- -
niging. Zij stemmen door middel van hun vertegenwoor- —
Q iCf€* E" • ———————————.——.————————»—————.——.•«.».————————•—.————•—

Toegang tot de ledenvergaderingen hebben alien, die
overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel ge- —
rechtigd zijn een lid te vertegenwoordigen.

2. Het bestuur is bevoegd een uitnodiging tot gehele of ge-
deeltelijke bijwoning van de ledenvergaderingen van de -
vereniging te zenden aan personen, die naar het oordeel
van het bestuur daarvoor in aanmerking komen.

3. Aan alle ter ledenvergadering aanwezige personen kan de
voorzitter verlof verlenen aldaar het woord te voeren. -
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1. De besluiten van de ledenvergaderingen worden genomen —
met meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover niet
bij deze statuten anders is voorgeschreven.
Ongeldig en.bianco uitgebrachte stemmen worden voor het
bepalen van de uitslag der stemming buiten beschouwing -
gelaten.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over het benoe-
men, voordragen of aanbevelen van personen bij gesloten
briefjes, tenzij door geen van de vertegenwoordigers
stemming wordt verlangd.

3. Bij staking van stemmen over zaken is een voorstel ver-
worpen.

4. Ingeval ontrent het benoemen, voordragen of aanbevelen -
van personen de stemmen bij herstemming staken, beslist
terstond het lot.

Artikel 18.
1. De vertegenwoordiger van een gemeente brengt in de le- -

denvergadering zoveel stemmen uit als de bevolking van -
de door hem vertegenwoordigende gemeente veelvouden van
tienduizend inwoners, afgerond naar boven, telt, met
dien verstande, dat hij ten minste een (1) en ten hoog-
ste tien (10) stemmen uitbrengt.

2. Het aantal inwoners van een gemeente wordt bepaald over-
eenkomstig artikel 7, tweede lid.
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1. De ledenvergadering kan met tenminste drie/vierde van de
geldig uitgebrachte stemmen besluiten tot ontbinding van
de vereniging wanneer in die vergadering tenminste
drie/vierde van de leden vertegenwoordigd is. Is niet —
drie/vierde van de leden vertegenwoordigd, dan wordt
binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen-
geroepen, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal vertegenwoordigende leden, kan worden besloten, -
mits met een meerderfieid van tenminste drie/vierde van -
de uitgebrachte stemmen.

2. Wijziging van de statuten kan alleen door de ledenverga-
dering geschieden bij een besluit, genomen met een meer-
derheid van tenminste twee/derde van de geldig uitge- —
brachte stemmen.

3. Tot ontbinding van de vereniging of tot wijziging van —
haar statuten kan alleen worden besloten, indien de roe-
pingsbrief voor de vergadering het voorstel daartoe ver-
meldt.

Artikel 20.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariele aJcte is opgemaakt.
Artikel 21. •
1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur met de -

liguidatie belast, tenzij de ledenvergadering, die tot -
ontbinding besluit, anders bepaalt.

2. Bij het besluit tot ontbinding worden de macht en de be-
voegdheden van de liquidateuren geregeld.

3. De ledenvergadering, waarin de liguidateuren rekening en
verantwoording doen, besluit op voorstel van dezen, wel-
ke bestemming aan het eventueel batig saldo en de ove- -
rige bezittingen van de vereniging zal worden gegeven. -
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De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vast- -
stellen. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd
zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, —
noch met de statuten.


