STATUTE N
Naam, zetel, verenigingsjaar
Artikel 1
a.
De vereniging draagt de naam Voeten in Beweging sinds 2002.
b.
De vereniging heeft haar zetel te Heiloo, is opgericht op 1 oktober
2006 en is voor onbepaalde tijd aangegaan.
c.
Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september
daarop volgend.
Doel
Artikel 2
De vereniging heeft als doel, het zonder winstoogmerk organiseren van
wandeltrainingen o.l.v. een instructeur, voor haar leden en eventuele
genodigden.
Lidmaatschap
Artikel 3
a.
Het bestuur beslist over de toelating van leden.
b.
De leden betalen een door de algemene ledenvergadering vast te
stellen contributie en eenmalig inschrijfgeld.
c.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot het
betalen van de contributie.
d.
Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd, met inachtneming van
een opzegtermijn van een maand.
Artikel 4
Het lidmaatschap eindigt door:
a.
Schriftelijke opzegging door het lid.
b.
Opzegging door de vereniging.
c.
Overlijden van het lid.

Bestuur en bestuursverkiezing
Artikel 5
Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen die door de algemene
vergadering worden benoemd uit:
1.
een bestuursvoordracht van personen en functies
2.
eventuele voordrachten door leden. Deze worden voor de aanvang
van de vergadering aan het bestuur kenbaar gemaakt.
Artikel 6
a.
Indien er voor een vacature meer dan één kandidaat is, wordt voor
deze plaats een schriftelijke stemming gehouden.
b.
De kandidaat die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen behaalt, is verkozen.
c.
Indien geen der kandidaten die volstrekte meerderheid behaalt,
vindt een herstemming plaats tussen de twee hoogst geplaatsten.
d.
Indien, door gelijke stemmenaantallen, na de eerste stemming niet
blijkt tussen welke twee kandidaten de herstemming moet
plaatsvinden, wordt daarover met een tussenstemming beslist.
e.
Als bij de herstemming twee kandidaten evenveel stemmen
behalen, beslist het lot.
Rooster van aftreden
Artikel 7
Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, gebaseerd op perioden
van ongeveer een jaar, gelegen tussen twee algemene
ledenvergaderingen.
Ieder bestuurslid treedt uiterlijk na drie perioden af, en is dan eenmaal
aansluitend herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster
de plaats van zijn voorganger in.
Bestuurstaak – Vertegenwoordiging
Artikel 8
a.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, zoals
beschreven in statuten en huishoudelijk reglement.
b.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten die
tot financiële verplichtingen of baten voor de vereniging leiden. Op
het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden
beroep worden gedaan.

c.
d.

Onverminderd het in de laatste volzin van lid b. bepaalde, wordt de
vereniging in en buiten vertegenwoordigd door de voorzitter samen
met tenminste één ander bestuurslid.
Correspondentie van de vereniging uitgaande, voor zover geen
verbintenissen inhoudende, wordt ondertekend door de secretaris
of diens plaatsvervanger.
Besluitvorming bestuur

Artikel 9
a. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer
de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit verlangen.
b. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien
geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet
en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
c. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als van de
uitgebrachte stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen
besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde
bestuursleden aanwezig is.
d. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
e. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij
de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
f. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een
besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
g. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder f.
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig
het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
h. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die
door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.
Kascommissie
Artikel 10
a.
De jaarvergadering benoemt een kascommissie die uit twee
personen bestaat die geen bestuurslid zijn.
b.
Op de eerstvolgende jaarvergadering treedt één van beiden af, de
ander treedt op de daaropvolgende jaarvergadering af.

c.
d.

Aftredende leden van de kascommissie zijn niet eerder dan in het
verenigingsjaar, volgend op dat van hun aftreden, herbenoembaar.
Bij een tussentijdse vacature benoemt de algemene vergadering
een plaatsvervanger die in het aftredingsrooster van zijn
voorganger treedt.
Algemene Vergadering

Artikel 11
a.
De algemene vergadering is het hoogste orgaan en kan
bestuursleden ontslaan en bestuursbesluiten wijzigen.
b.
Jaarlijks wordt in het begin van het verenigingsjaar een algemene
vergadering – de algemene ledenvergadering – gehouden.
c.
Andere algemene ledenvergaderingen worden zo dikwijls
gehouden als het bestuur nodig oordeelt, of op verzoek van
tenminste vijf leden.
d.
Plaats, tijd en agenda van een algemene vergadering worden
tenminste één week daarvoor aan de leden bekend gemaakt.
Artikel 12
In de jaarvergadering komen tenminste aan de orde:
a.
Het jaarverslag van de secretaris.
b.
Het jaarverslag van de penningmeester en de kascommissie.
c.
De begroting en de contributie van de leden.
d.
Bestuursverkiezing.
e.
Benoeming van een lid van de kascommissie.
Artikel 13
a.
Besluiten door een algemene ledenvergadering worden behoudens
bij statutenwijziging en ontbinding, bij meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen genomen.
b.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
c.
Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de
verkiezing van personen, is het verworpen.
d.
Een afwezig lid kan één ander lid schriftelijk machtigen namens
hem/haar zijn stem uit te brengen.
e.
Een aanwezig lid kan slechts één afwezig lid vertegenwoordigen.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 14
a.
De algemene ledenvergadering stelt, ter bepaling van hetgeen niet
of onvolledig in de statuten is geregeld, een huishoudelijk

b.

reglement vast. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in
strijd zijn met de statuten.
Het huishoudelijke reglement kan door een algemene
ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen gewijzigd
worden.
Statutenwijziging

Artikel 15
a.
De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een algemene
ledenvergadering waartoe schriftelijk is opgeroepen met de
mededeling van de voorgestelde statuten wijziging.
b.
Een besluit tot wijziging behoeft tenminste twee derde van de
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste
de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
c.
Indien het quorum ontbreekt wordt een tweede vergadering
uitgeschreven waarvoor geen quorum eisen gelden.
d.
Deze tweede vergadering vindt niet eerder dan één week, en niet
later dan vier weken na de eerste vergadering, plaats.
Ontbinding
Artikel 16
a.
De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de
algemene ledenvergadering. Het bepaalde in het artikel over de
statutenwijziging is hierbij van overeenkomstige toepassing.
b.
De vergadering benoemt twee vereffenaars, die het besluit tot
ontbinding volgens de richtlijnen van de vergadering, uitvoeren.
c.
Bij ontbinding van de vereniging vloeit een batig saldo terug naar
de leden.
Vastgesteld d.d. 9 september 2006, tijdens de oprichtingsvergadering.
Heiloo, 26 september 2006

