Historische Vereniging Den Dolder
_____________________________________________________________________________________________________

STATUTEN HISTORISCHE VERENIGING
NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam Historische Vereniging Den Dolder, en is opgericht
op negen april negentienhonderdzevenennegentig.
2. De vereniging is gevestigd te Den Dolder, gemeente Zeist.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN.
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel:
1. De kennis en belangstelling te bevorderen op het terrein van de geschiedenis en
archeologie van Den Dolder en te waken over het culturele erfgoed van Den Dolder
en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a: het uitgeven van één of meer periodieken:
b: het organiseren van tentoonstellingen voor haar leden en belangstellenden;
c: het bevorderen van onderzoek en publicaties;
d: het aanleggen van historische documentatie en het verzamelen en bewerken van
gegevens;
e: het verzamelen en beheren van historische Dolderse voorwerpen;
f: het onderhouden van contacten met in de gemeente en de provincie werkzame
overheids- en particuliere instanties;
g: het vormen van werkgroepen van leden;
en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het
bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.
GELDMIDDELEN VAN DE VERENIGING
Artikel 3.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de door de algemene vergadering vast te stellen contributies van de leden;
b. de inkomsten uit haar vermogen;
c. de opbrengsten van de door de vereniging georganiseerde acties en evenementen;
d. donaties;
e. sponsorgelden;
f. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
g. eventuele andere baten.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 4.
Het verenigingsjaar loopt van één mei tot en met dertig april.
LEDEN
Artikel 5.
1. De vereniging kent:
a. seniorleden;
b. juniorleden;
c. begunstigers;
d. leden van verdienste;
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e. ereleden.
2. Seniorleden zijn leden die achttien jaar of ouder zijn.
3. Juniorleden zijn leden die nog niet de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben.
4. Begunstigers zijn die natuurlijke personen of rechtspersonen, die de vereniging op
de één of andere wijze materieel en/of financieel steunen.
5. Leden van verdienste zijn seniorleden, die zich voor de vereniging bijzonder
verdienstelijk gemaakt hebben en die door de algemene vergadering met een
meerderheid van tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen worden
gekozen.
6. Ereleden zijn die personen, die als zodanig door de algemene vergadering met een
meerderheid van tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen worden
gekozen.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 6.
1. Alle leden, behalve de leden van verdienste en de ereleden, moeten een jaarlijkse
contributie betalen, welke per categorie door de algemene vergadering wordt
vastgesteld.
2. De algemene vergadering kan bepalen, dat de contributie in termijnen mag worden
betaald.
3. Het bestuur is bevoegd leden geheel of gedeeltelijk te ontheffen van de verplichting
tot het betalen van contributie.
4. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de
besluiten van het bestuur, de algemene ledenvergadering of een ander orgaan van de
vereniging na te leven.
RECHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 7.
1. Alle seniorleden hebben het recht om op de algemene vergadering het woord te
voeren en stem uit te brengen.
2. Alle leden hebben het recht om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen
en gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging na goedkeuring van
het bestuur.
AANMELDING VOOR HET LIDMAATSCHAP
Artikel 8.
1. Al wie het lidmaatschap van de vereniging wil verkrijgen, moet zich daartoe
melden bij de secretaris van het bestuur.
2. Voor personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben, moet de
aanmelding geschieden door hun wettelijke vertegenwoordiger(ster).
3. Alle aanmeldingen moeten schriftelijk geschieden.
4. Over de toelating van een lid beslist het bestuur.
5. Indien het bestuur een persoon niet als lid van de vereniging toelaat, dient het
bestuur die persoon van dat bestuursbesluit schriftelijk en met redenen omkleed in
kennis te stellen.
6. Een persoon die door het bestuur niet als lid wordt toegelaten, kan tegen het
betreffende bestuursbesluit bij de algemene vergadering in beroep komen; dit
beroep dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 9.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. De opzegging van het lidmaatschap door een lid moet tenminste vier weken vóór
het einde van het verenigingsjaar schriftelijk geschieden bij de secretaris van het
bestuur.
3. De opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het
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4.

5.
6.
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bestuur;
deze opzegging kan plaatsvinden wanneer het lid zijn verplichtingen tegenover de
vereniging niet nakomt of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden, dat zij het lidmaatschap laat voortduren.
De ontzetting van een lid geschiedt op grond van een besluit van het bestuur. De
ontzetting kan plaatsvinden, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De opzegging namens de vereniging en de ontzetting moeten het desbetreffende lid
door het bestuur schriftelijk en met redenen omkleed medegedeeld worden.
Tegen het besluit van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap, kan het
desbetreffende lid binnen één maand na dat besluit, bij de algemene vergadering in
beroep komen.
Een lid wiens lidmaatschap door het bestuur is opgezegd of die uit het lidmaatschap
is ontzet, kan zijn lidmaatschapsrechten niet meer uitoefenen.
Wanneer een lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de
contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

BESTUUR
Artikel 10.
1. De vereniging heeft een bestuur, dat bestaat uit een oneven aantal van tenminste
drie leden.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de
vereniging gekozen, op voordracht van het bestuur of tenminste drie leden.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen.
De dagelijkse bestuursfuncties zijn niet in één persoon verenigbaar.
3. Voorzitter, secretaris en penningmeester moeten meerderjarig zijn.
4. Het bestuur neemt zijn besluit met gewone meerderheid van stemmen.
5. Alle bestuursleden kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en
ontslagen.
6. Een bestuurslid wordt voor de periode van drie jaar benoemd;
het bestuur stelt een rooster van aftreden op;
de leden van het bestuur zijn als zodanig herkiesbaar.
BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel 11.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het bestuur
van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie gedaald is, blijft het bestuur
bevoegd;
het is echter verplicht in de eerstvolgende algemene vergadering de voorziening in
de open plaats of plaatsen aan de orde te stellen.
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, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden een beroep
worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het
besluiten van:
a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven
van onroerende zaken.
b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging bankkrediet wordt
verleend.
c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging
verleend bankkrediet.
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Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden géén beroep
worden gedaan.
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en secretaris
gezamenlijk.
Het bestuur is verplicht om het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel, alsmede elke
wijziging hiervan, te doen inschrijven in het verenigingsregister, dat wordt gehouden bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Utrecht.
WERKGROEPEN EN COMMISSIES
Artikel 12
Het bestuur kan werkgroepen ter bestudering van bijzondere onderwerpen of commissies ter behartiging
van bepaalde belangen instellen. Voor deze werkgroepen of commissies zijn de volgende bepalingen
van kracht:
a. Elke werkgroep of commissie onderhoudt contact met één bestuurslid; de
contactpersoon is bij voorkeur de voorzitter van de werkgroep of commissie.
b. Elke werkgroep of commissie brengt tenminste éénmaal per jaar verslag over de
verrichte werkzaamheden uit aan het bestuur.
c. Een werkgroep of commissie treedt niet naar buiten dan na goedkeuring van het
bestuur, tenzij bij de instelling van de werkgroep of commissie of bij de
reglementen van werkgroepen anders is bepaald.
d. De reglementen van werkgroepen of commissies behoeven de goedkeuring van het
bestuur, evenals de wijziging van de reglementen.
e. Opheffing behoort tot de bevoegdheid van het bestuur.
De reglementen van werkgroepen of commissies mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn
met deze statuten of het huishoudelijk reglement.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13.
1. Het bestuur roept de leden tot een algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit
als wenselijk acht, doch tenminste éénmaal per jaar.
2. Indien op een algemene vergadering het aantal aanwezige leden minder bedraagt
dan één/vijfde gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de
vereniging, is het bestuur bevoegd te besluiten dat die vergadering verdaagd wordt
naar een andere datum, welke tenminste veertien dagen later moet zijn dan die,
waarop de verdaagde vergadering gehouden had moeten worden.
3. De jaarlijkse algemene vergadering moet binnen zes maanden na het eindigen van
het boekjaar gehouden worden.
4. De convocatie voor elke vergadering moet tenminste zeven dagen vóór de
vergadering geschieden op zodanige wijze, dat zoveel mogelijk leden bereikt
worden.
5. Op de in lid 2 bedoelde algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag
uit en doet het, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
6. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee leden, die
geen bestuurslid mogen zijn, om de rekening en verantwoording van het bestuur te
onderzoeken;
deze commissie van onderzoek brengt de algemene vergadering verslag uit van
haar bevindingen.
7. De voorzitter en secretaris van het bestuur treden tevens als voorzitter en secretaris
van de algemene vergadering op.
8. Op schriftelijk, met redenen omkleed verzoek van ten minste vijftien
stemgerechtigde leden, of, indien de vereniging minder dan vijfenzeventig
stemgerechtigde leden heeft, tenminste één/vijfde gedeelte van het ledental, is het
bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van
niet langer dan vier weken. Indien aan dat verzoek binnen drie weken geen gevolg
wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de in lid 4
van dit artikel bedoelde wijze of bij advertentie in tenminste één te Den Dolder
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veelgelezen dagblad; zo nodig voorziet de vergadering dan zelf in haar leiding en
het notuleren van het verloop van die vergadering.
STEMMINGEN TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.
1. Alle stemmingen over personen moeten schriftelijk plaatsvinden, tenzij de
vergadering anders besluit.
2. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij het bestuur of de vergadering
tot schriftelijke stemming besluit.
3. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te
zijn.
4. Stemmingen over personen moeten geschieden met absolute meerderheid van
stemmen;
verwerft geen der personen over wie gestemd wordt die absolute meerderheid, dan
moet herstemming plaatsvinden tussen de personen die de meeste stemmen
behaalden en wel zo, dat het aantal personen over wie dan gestemd wordt altijd één
meer bedraagt dan het aantal te vervullen vacatures;
bij deze herstemming is de gewone meerderheid van stemmen beslissend;
bij staken van stemmen over personen beslist het lot.
5. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
schriftelijk daartoe gemachtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen
kan uitbrengen;
machtigingen dienen vóór de aanvang der vergadering bij het bestuur gedeponeerd
te zijn.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING DER VERENIGING
Artikel 15.
1. De statuten der vereniging kunnen gewijzigd worden en de vereniging kan
ontbonden worden op grond van een besluit van de daartoe bijeengeroepen
algemene vergadering, waarin tenminste vijftien stemgerechtigde leden, of, indien
de vereniging minder dan vijfenzeventig stemgerechtigde leden heeft, tenminste
één/vijfde gedeelte van het ledental aanwezig is, welk besluit genomen dient te
worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
2. Het voorstel tot statutenwijziging of ontbinding moet de leden aan hun adres
tenminste zeven dagen vóór de algemene ledenvergadering schriftelijk meegedeeld
worden.
3. De voorgestelde statutenwijziging moet tenminste zeven dagen vóór de algemene
ledenvergadering ter kennis van de leden worden gebracht:
de oproep dient dan vergezeld te gaan van de volledige tekst van de voorgestelde
wijziging;
een daadwerkelijke statutenwijziging dient te worden vastgesteld bij notariële akte.
4. Is in de in lid 1 van dit artikel bedoelde algemene vergadering niet het vereiste
aantal leden aanwezig, dan wordt tenminste veertien, maar ten hoogste
achtentwintig dagen daarna een nieuwe algemene ledenvergadering gehouden,
waarin – ongeacht het aantal dan aanwezige leden – tot statutenwijziging of
ontbinding besloten kan worden op grind van een besluit genomen met een
meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Als vereffenaars van de vereniging treden de leden van het bestuur op, tenzij de
algemene vergadering anderen daartoe heeft aangewezen.
LIQUIDATIESALDO
Artikel 16.
Na ontbinding van de vereniging worden de activa en de passiva vereffend en wordt aan een eventueel
batig saldo een door de algemene vergadering te bepalen bestemming gegeven;
het saldo zal bij voorkeur ten nutte moeten strekken van een instelling welke voor Den Dolder een
algemeen nut heeft.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten.
3. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd op dezelfde wijze als voor de statutenwijziging is
voorgeschreven.

SLOTBEPALING
Artikel 18.
In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het
bestuur.
BOEKJAAR
Het eerste boekjaar van de vereniging is aangevangen op negen april negentienhonderdzevenennegentig
en eindigt op dertig april negentienhonderdachtennegentig.
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