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Statuten tuinvereniging Kringloop  
 

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN  

Naam, duur en zetel 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: Vereniging Gifloos Tuinieren en Schone Energie-opwekking 'Kringloop 

Dordrecht'. 

Zij is opgericht op dertien februari negentienhonderd vier en zeventig en aangegaan voor onbepaalde 

tijd. 

Zij is gevestigd te Dordrecht.  

Doel 

Artikel 2 

De vereniging stelt zich ten doel:  

a. het kweken van land- en tuinbouwgewassen op uitsluitend biologische wijze en het doen van 

onderzoekingen op dit terrein, 

b. onderzoek naar en toepassing van alternatieve energie met name op het gebied van 

kringloopprocessen,  

c. het bevorderen van belangstelling op beide terreinen.  

Middelen 

Artikel 3 

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 

a. het tot stand brengen en bewerken van een  tuinencomplex op biologische basis, 

b. het organiseren van (studie)bijeenkomsten, 

c. het instellen van werkgroepen en het aan hen beschikbaar stellen van ruimte,  

d. alle andere wettige middelen, in het kader van het door de vereniging beoogde doel. 

Lidmaatschap 
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Artikel 4 

Lid kan worden ieder die de doelstelling van de vereniging, zoals tot uitdrukking gebracht in artikel 2, 

onderschrijft, en bereid is zich daarvoor actief in te zetten.  

Alleen leden van de vereniging kunnen een tuin huren. Over toelating als lid beslist het bestuur.  

Artikel 5 

Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden, 

b. schriftelijke opzegging bij het secretariaat,  

c. royement.   

Donateurs 

Artikel 6 

Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaren de vereniging met een vrijwillige bijdrage te steunen.  

Bestuur 

Artikel 7 

Het bestuur bestaat uit minstens vijf personen. Deze moeten minstens een en twintig jaar oud zijn en 

worden jaarlijks op een algemene ledenvergadering, uit en door de leden in functie gekozen.  

Het bestuur kan een voordracht doen, daarnaast hebben de leden der vereniging het recht andere 

kandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling, ingediend door minstens vijf leden per voordracht, wordt 

eveneens tijdig door het bestuur aan de leden bekend gemaakt.  

De bestuursleden treden jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar.  

Artikel 8 

Het bestuur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.  

Het bestuur leidt de werkzaamheden der vereniging en heeft het beheer over de financiën, de roerende 

en onroerende goederen van de vereniging. 

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in- en buiten rechte. 

Artikel 9 
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De bevoegdheden en verplichtingen van ieder bestuurslid worden met inachtneming van de bepalingen 

van deze statuten door het bestuur vastgesteld. 

Algemene Vergadering 

Artikel 10 

Jaarlijks, in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar, wordt een ledenvergadering gehouden. 

De leiding hiervan berust bij de voorzitter, of bij verhindering bij een ander bestuurslid. 

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december. 

Op deze vergadering wordt tenminste: 

a. de notulen van de vorige vergadering vastgesteld, 

b. door het bestuur verslag uitgebracht over de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar en 

rekening en verantwoording afgelegd van het geldelijke beheer. Bij deze verantwoording wordt een 

verklaring overgelegd van een door de ledenvergadering daartoe aangewezen kascommissie, bestaande 

uit drie personen, 

c. de begroting en de werkzaamheden voor het volgend verenigingsjaar vastgesteld, 

d. voorzien in de vacatures van het bestuur, 

e. een kascommissie als bedoeld in lid b van dit artikel door de leden aangewezen. 

Bijeenroeping Algemene Vergadering 

Artikel 11  

Behalve de algemene vergadering als bedoeld in artikel 10 en vergaderingen gehouden op verzoek van 

het bestuur, wordt voorts een vergadering gehouden op verzoek van tenminste zeven leden. 

Geeft het bestuur binnen vier weken geen gevolg aan een zodanig verzoek, dan hebben bedoelde leden 

het recht zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan, welke vergadering zijn eigen 

voorzitter aanwijst. 

Voor elke vergadering dient de agenda aan de leden bekend te worden gemaakt. 

Commissies en Werkgroepen 

Artikel 12 

Commissies en werkgroepen kunnen worden ingesteld door het bestuur en/of ledenvergadering, zowel 

permanent als ad hoc.  

Geldmiddelen 
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Artikel 13  

De inkomsten der vereniging bestaan uit: 

a. de bijdragen der leden, 

b. donaties, 

c. giften, schenkingen, legaten, 

d. andere baten. 

Huishoudelijk Reglement 

Artikel 14 

Het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen worden vastgesteld, aangevuld en 

gewijzigd door de algemene vergadering. 

Zij mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. 

Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent lidmaatschap, de bijdragen der leden, het 

houden van de wijze van stemmen op een algemene vergadering, overige rechten en plichten van de 

leden, alsmede alles wat ter uitvoering van de statuten nodig kan zijn. 

Wijziging 

Artikel 15  

Besluiten tot wijziging en aanvulling van de statuten en van het huishoudelijk reglement kunnen slechts 

worden genomen in een vergadering van de leden der vereniging, waarin tenminste de helft van de 

leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige 

stemmen. 

De vergadering kan alleen tot die wijzigingen besluiten, waartoe door bestuur of leden voorstellen zijn 

geplaatst op de agenda of die een gevolg zijn van amendementen, gedurende die vergadering op de 

voorstellen ingediend,  voor zover deze amendementen zich beperken tot de artikelen, tot welker 

wijziging een voorstel op de agenda stond. 

Is in deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen twee tot zes weken 

nadien  een tweede ledenvergadering bijeengeroepen, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, 

besluiten als bedoeld in de aanvang van dit artikel kunnen worden genomen met twee/derde 

meerderheid der uitgebrachte rechtsgeldige stemmen.  

Ontbinding 

Artikel 16 
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De vereniging kan worden ontbonden bij een besluit, genomen op dezelfde wijze als een besluit tot 

wijziging van de statuten, zoals omschreven in artikel 15. 

In geval van ontbinding is het bestuur met de vereffening belast. 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:19 van het Burgerlijk Wetboek worden eigendommen 

der vereniging en de in kas zijnde gelden zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der 

vereniging besteed. 

Slotbepaling 

Artikel 17 

In alle gevallen, waarin de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens 

beroep op de algemene vergadering. 


