Toelichting van het bestuur op de voorgestelde wijzigingen in de statuten van de
buurtvereniging De Rivierenbuurt.
In eerste instantie was het de bedoeling de bestaande vereniging om te vormen naar een
stichting. Daarvoor leek onvoldoende draagvlak te bestaan in de Algemene Leden
Vergadering (ALV). Omdat de bestaande statuten van 1997 op diverse punten niet meer
overeenstemmen met de bestaande praktijk, is het goed de statuten te actualiseren. De
geldende statuten en de gewijzigde statuten staan beide op de website van de vereniging.
De notaris heeft de redactie verzorgd, zulks aan de hand van de meest recente modellen.
Het bestuur geeft hierna een overzicht van de belangrijkste veranderingen. Verder zijn
tekstuele verbeteringen door de notaris aangebracht.
De oude en de nieuwe statuten liggen ook ter inzage bij de secretaris. Mocht iemand langs
die weg inzage wensen, neem dan contact op met de secretaris voor het maken van een
afspraak (henk.harmsma@ziggo.nl).
Het bestuur stelt voor het voorstel van de notaris op een drietal punten aan te passen. Die
voorstellen worden in de ALV ook in stemming gebracht.
1. Artikel 1 Naam, zetel en werkgebied.
Naam is veranderd. Buurtvereniging de Rivierenbuurt wordt Vereniging
Bewonersorganisatie Rivierenbuurt.
2. Artikel 2 Doel en middelen.
Doelomschrijving is nieuw. Woon- en leefklimaat centraal in plaats van
belangenbehartiging bewoners. Vereniging spreekt niet namens bewoners.
3. Artikel 3 Leden.
Bewoners van de Rivierenbuurt kunnen lid worden. Bedrijven niet meer. Het bestuur
beslist over toelating. Nieuw is dat beroep op ALV mogelijk is.
Het bestuur houdt een ledenregister bij (was ook zo).
In de bestaande statuten is contributie verplicht voorgeschreven. Wel bestaat de
mogelijkheid dat bijzondere situaties vrijstelling wordt verleend (art 15).
Onze buurtvereniging heft geen contributies. Vandaar dat in de nieuwe statuten de
contributie verplichting is geschrapt. Vrijwillige bijdrage is straks wel mogelijk.
4. Artikel 4 Einde lidmaatschap.
In grote lijnen gelijk met de huidige regeling.
Amendement bestuur 1: toevoegen aan lid 1: verhuizing uit de Rivierenbuurt.
Dit is niet geregeld in de huidige statuten.
5. Artikel 5 Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag.
De regeling is ingekort, met name wat betreft de voordrachten van bestuur en leden
voor de benoeming van bestuursleden. Aangesloten is bij de bestaande praktijk.
De benoemingstermijn wordt voor 4 jaar (nu 3). Bestuursleden kunnen 2 x worden
herbenoemd (nu niet geregeld).
Aantal bestuursleden vastgesteld door ALV (nu niet geregeld).
Voorstel bestuur: aantal bestuursleden vaststellen op maximaal 7.
Bestuur bestaat uit minimaal 3 leden (nu ook).
Amendement bestuur 2: aan lid 2 toevoegen: bestuursleden zijn lid van de
vereniging.
In de huidige statuten staat dat tenminste de helft van bestuursleden (w.o voorzitter
en secretaris) lid moeten zijn.
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Bestuursleden treden af volgens een rooster van aftreden (nu ook).
Bestuur minder dan 3: bestuur blijft bevoegd (nu ook. Artikel 8, lid 2).
6. Artikel 6 Bestuur: taken en bevoegdheden.
De huidige statuten kennen een dagelijks bestuur (artikel 7). In de nieuwe statuten is
dat eruit gehaald. Het dagelijks bestuur had trouwens ook geen bevoegdheden.
Aangesloten is bij de bestaande praktijk.
De regeling is sterk ingekort. Er werden situaties beschreven die zich nooit voordoen
(bijvoorbeeld investeringen, bankkredieten, registergoederen,
arbeidsovereenkomsten). Die bepalingen zijn geschrapt, aansluitend bij bestaande
praktijk.
7. Artikel 7 Werkgroepen.
Hier worden de werkgroepen geregeld. De bestaande statuten werden dat
commissies genoemd (8,lid 4 + 19). De werkgroepen zijn tijdelijk en bedoeld voor
specifieke onderwerpen. Voorbeelden; de klankbordgroep ontwikkeling
stationsgebied, de werkgroep activiteiten en de werkgroep groen.
8. Artikel 8 Bewonersbijeenkomsten.
Deze bepaling is nieuw en belangrijk. Dit is een kern van onze activiteiten. Moet
duidelijk worden onderscheiden van de Algemene Ledenvergaderingen. Die zijn
alleen toegankelijk voor bewoners die zich als lid van de vereniging hebben
opgegeven. Bewonersbijeenkomsten zijn iets geheel anders. Daar gaat het niet om
het interne reilen en zeilen van de vereniging (begroting, rekening en verantwoording,
verantwoording). Bij bewonersbijeenkomsten moet gedacht worden aan
winterfeesten, nieuwjaarsborrels en activiteiten die we samen met De Stroming
organiseren.
9. Artikel 9 Bestuur: vergadering en besluitvorming.
In vergelijking met de huidige statuten is deze regeling uitgebreider. Volgens de
notaris kan de regeling niet korter.
10. Artikel 10 Vertegenwoordiging.
Conform huidige regeling (8, lid 9).
11. Artikel 11 ALV bevoegdheden.
Conform huidige regeling (10, lid 1).
12. Artikel 12 ALV bijeenroeping.
Voorgeschreven is elk jaar ten minste één ALV wordt gehouden. Dit is conform de
bestaande regeling (artikel 10, lid 2). Deze vergadering wordt gehouden uiterlijk
binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. In de huidige statuten is dat binnen
uiterlijk 3 maanden. De termijn van 6 maanden is gekozen om het echt mogelijk te
maken dat met één ALV wordt volstaan. Met de termijn van 3 maanden is dat heel
moeilijk, zulks met het oog op de behandeling van de begroting voor het volgende
jaar.
Natuurlijk blijft het mogelijk per jaar meerdere ALV’s te organiseren, al dan niet op
verzoeken van leden van de vereniging. Leden kunnen eventueel zelf een ALV bijeen
roepen. Dit alles conform huidige regeling (artikel 10, leden 3 en 4).
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Nieuw is dat de agenda en de vergaderstukken op de website wordt gepubliceerd.
Ook niet leden worden aldus op de hoogte gesteld.
13. Artikel 13. ALV vergadering + besluitvorming.
De nieuwe teksten sluiten aan bij de bestaande regeling in de artikelen 12 en 13. Hier
en daar wat ingekort, met name wat betreft de stemprocedures. Nieuw is dat er een
maximum van twee wordt gesteld aan het aantal volmachten. Nu geldt geen
maximum (artikel 11, lid 4).
Amendement bestuur 3 : aan artikel 13, lid 6, een zin toevoegen luidende als volgt:
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.
Toelichting: de huidige statuten kennen deze zeer praktische bepaling wel (artikel 13,
lid 7, laatste zin).
14. Artikel 14 Boekjaar en jaarstukken.
De jaarrekening wordt vastgesteld door ALV. In de huidige statuten is goedkeuring
door de ALV voorgeschreven (artikel 9, lid 3). De notaris heeft aangegeven dat dat
niet correct is.
De begroting wordt goedgekeurd door de ALV In de huidige statuten wordt ten
onrechte over de begroting niets gezegd.
Ingevolge lid 7 is het bestuur verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen voor het
gevoerde bestuur (bestuursverslag, voorheen jaarverslag). Op basis van de
jaarrekening en dit verslag kan de ALV de bestuurders décharge verlenen.
Artikel 6, lid 4 is hiermee in tegenspraak en kan geschrapt worden.
Amendement bestuur 4: artikel 6, vierde lid schrappen.
Jaarlijks wordt de financiële commissie door de ALV ingesteld. Dat is de “oude”
kascommissie (artikel 9, lid 4).
15. Artikel 15 Statutenwijziging.
Alleen tekstuele veranderingen.
16. Artikel 16 Ontbinding en vereffening.
Alleen tekstuele veranderingen.
17. Artikel 17 Slotbepaling.
Sinds kort is de nieuwe Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WTBR) in werking
getreden. Op grond van deze nieuwe moeten de statuten van alle verenigingen worden
aangepast. De veranderingen zijn door de notaris verwerkt in de ontwerp-statuten:





Artikel 5, lid 6.
Artikel 6, lid 2
Artikel 9, lid 5, eerste volzin
Artikel 9, lid 9
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