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STATUTEN
Naam , zetel.
Artikel 1.
1.
2.

De vereniging draagt de naam : Bedrijfskring Groot Geldermalsen
Zij is gevestigd te Geldermalsen

Doel.
Artikel 2 .
1.

De vereniging heeft ten doel, het bevorderen van een goede onderlinge
verstandhouding tussen de leden en het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen

2.

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door :
a.

het optreden naar buiten met name naar overheden en publiekrechtelijke instellingen;

b.

het organiseren van bijeenkomsten , bedrijfsbezoeken, excursies en andere aktiviteiten
voor haar leden.

Leden.
Artikel 3.
1.

Leden van de vereniging kunnen zijn, natuurlijke of rechtspersonen welke zijn gevestigd te
GELDERMALSEN, ACQUOY, BEESD, BUURMALSEN, DEIL, ENSPIJK, GELLICUM,
METEREN, RHENOY, RUMPT EN TRICHT, die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen,
niet zijnde detailhandel.

2.

Leden van de vereniging kunnen tevens zijn natuurlijke personen, die niet aan het vereiste
sub 1 vermeld voldoen, doch nochtans als zodanig door de algemene vergadering zijn aangenomen.

3.

De leden dienen in te stemmen met het doel der vereniging.

4.

Het lidmaatschap der vereniging wordt aangevraagd bij het bestuur en het bestuur besluit hierover.

5.

Bij weigering van het bestuur een lid te accepteren, kan dit door tenminste tien leden worden voorgelegd
aan de algemene vergadering.

6.

Het bestuur houdt een register bij , waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
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Artikel 4

1.

Het lidmaatschap eindigt :
a.
b.

door ontbinding van de rechtspersoon of overlijden van de natuurlijke persoon ;
door opzegging van het lid;

c.

door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
bij wijziging van de directie;wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt; alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.

d.

door ontzetting. Deze 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.

2.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, na een daartoe strekkend besluit,
genomen door de algemene vergadering.
Ten deze is artikel 21 van toepassing

3.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Echter
kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs, niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van
de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

5.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

6.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van het besluit tot ontzetting
uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep open op de algemene vergadering, die hij gerechtigd is zelf bij te wonen. Hij wordt daartoe
ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenenin kenneis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse
contributie naar rato verschuldigd.

Artikel 5.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene
vergadering eventueel gedifferentieerd zal worden vastgesteld.
BESTUUR
Artikel 6.
1.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, die door de algemene vergadering voor de tijd van
van drie jaar worden benoemd.

2.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde
in lid 3 van dit artikel.
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Tot het opmaken van een bindende voordracht zijn zowel het bestuur als tien leden bevoegd.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.
Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.
3.

Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de algemene vergadering,
genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen

4.

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid
voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
Indien er meer dan één bindende voordracht is opgemaakt, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

5.

Artikel 7.
1.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door bedanken, aftreden volgens rooster, beëindiging
van het lidmaatschap van de vereniging, onder curatelestelling, opname in een psychatrisch ziekenhuis of ontslag overeenkomstig het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

2.

Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,eindigt
door het het verloop van die termijn.

3.

De bestuursleden treden af volgens een daartoe door het bestuur op te maken rooster. De aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een in een tussentijdse vakature benoemd bestuurslid neemt
op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 8.
De voorzitter, secretaris en de penningmeester worden ieder rechtstreeks door de algemene vergadering
benoemd.
Artikel 9.
1.

Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen opgemaakt.

2.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, dienaangaand is het oordeel van de voorzitter
omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.

Artikel 10.
1.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.

Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 6 genoemde minimum is gedaald, blijft
het bestuur bevoegd.

3.

Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging.

Artikel 11.
1.

De bestuurders zijn verplicht de vereniging te doen inschrijven in het betreffende openbaar register,
gehouden ten kantore van de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de vereniging haar
woonplaats heeft.

2.

De bestuurders dragen er steeds zorg voor, dat de benoeming of ontslag van diegenen , aan wie
volgens de statuten vertegenwoordigheidsbevoegdheid is toegekend, wijziging der statuten en
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ontbinding van de vereniging in het lid 1 van dit artikel bedoelde register wordt ingeschreven.

3.

De inschrijvingen geschieden door middel van door de Kamer van Koophandel ter beschikking gestelde
formulieren onder overlegging van de overeenkomstig de wet vereiste bescheiden.

Vertegenwoordiging.
Artikel 12.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door respektievelijk de voorzitter, de secrtaris,
de penningmeester tezamen met een ander bestuurslid.
Boekjaar,Rekening en Verantwoording
Artikel 13
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één jan. tot en met éénendertig dec.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met éénendertig dec. aanstaande.
2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening
te houden, dat daaruit te allen tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar brengt het bestuur op een algemene vergadering,
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.

4.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen,
die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Algemene vergaderingen.
Artikel 14
1.

Aan de algemene vergaderingen komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden naafloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering ,
“De jaarvergadering “ gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:

3.

a.

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag
van de aldaar bedoelde commissie ;

b.

de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigings jaar;

c.

voorziening in eventuele vacatures;

d.

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt,
dan wel tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één / tiende

5

gedeelte der stemmen hun wens daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.
In dat laatste gevalmoet de vergadering binnen vier weken door het bestuur worden bijeengeroepen,
bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf de vergadering bijeen te roepen met inachtneming
van het geen hieromtrent in de statuten is bepaald.
Artikel 15.
1.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, onder vermelding van de te
behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

Artikel 16.
1.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden der vereniging, alsmede andere personen,
die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

2.

Een lid rechtspersoon kan zich door maximaal drie directieleden laten vertegenwoordigen., waarvan
er slechts één stemrecht heeft.

Artikel 17.
1.

De algemene vergaderingen woorden geleid door de voorzitter en bij diens ontstentenis door één
der andere in de bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, bij gebreke waarvan de vergadering
zelf in de leiding kan voorzien.

2.

Van het verhandelde worden notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 18.
1.

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering
een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit
voorzover er gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.

Ieder lid van de vereniging , dat niet geschorst is, heeft één stem.

5.

Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen uitsluitend bij schriftelijke volmacht,
Afgegeven aan een medelid.

6.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
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Artikel 19
1.

Stemmen kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. Schriftelijke stemming heeft plaats,
wanneer de voorzitter of de meerderheid der aanwezige dit verlangt
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij de meerderheid der aanwezige leden hoofdelijke
stemming verlangt.

2.

Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

3.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, wordt
herstemd tussen de twee personen , die de meeste stemmen op zich verenigden.
Behalen meer dan twee personen de meeste stemmen, dan worden allen in de herstemming betrokken.
Indien bij de herstemming wederom niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen , dan
wordt diegene, die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde, geacht te zijn gekozen.
Is het hoogste aantal stemmen door meer dan één persoon gehaald dan beslist het lot, wie van deze
laatsten gekozen is.

Artikel 20.
1.

Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen , heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen , dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

2.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen
oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.

Statutenwijziging, ontbinding.
Artikel 21.
1.

Tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging kan slechts worden besloten in een
daartoe speciaal bijeengeroepen speciale vergadering. In deze vergadering dient tenminste
twee / derde deel der leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Het voorstel tot wijziging
der statuten of ontbinding der vereniging dient te worden aangenomen met tenminste twee / derde
der geldig uitgebrachte stemmen.Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is, zal binnen een maand, doch niet eerder dan twee weken, een nieuwe vergaderingworden bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden
tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging kan worden besloten, mits met tenminste
twee / derde der geldig uitgebrachte stemmen.

2.

Een voorstel tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging dient tenminste veertien dagen
voor de vergadering ter kennis van de leden worden gebracht. Ingeval van statuten wijziging dient
de oproep vergezeld te gaan van de volledige tekst van de voorgestelde wijziging.

3.

Een statutenwijziging dient te worden vastgesteld bij notariële akte.

4.

In geval van ontbinding der vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur.

5.

Een eventueel batig liquidatiesaldo vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding
lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een
andere bestemming aan een batig liquidatiesaldoworden gegeven.

Artikel 22.
Ingevallen niet of niet duidelijk in de statuten voorzien, beslist het bestuur.
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