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 WIJKVERENIGING PIJNACKER NOORD 

   

VERENIGINGSSTATUTEN 

     

Naam en Zetel 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam:WIJKVERENIGING PIJNACKER NOORD. 

Zij is gevestigd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

De wijk wordt, volgens opgave van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, begrensd door de Oost-
Westlaan,Nootdorpseweg, het Natuurgebied de Balij en de trein-trambaan. 

De bewoners van de woningen die aan de Oost-Westlaan zijn gelegen worden niet tot de 
wijkbewoners gerekend. 

  

Doel en Middelen 

Artikel 2. 

a   De vereniging heeft ten doel: 

-   het behartigen van de belangen van de inwoners van de wijk met betrekking tot de leefbaarheid en 
de kwaliteit van de woonomgeving; 

·   het bevorderen van de betrokkenheid met en verantwoordelijkheid van de bewonersvoor hun 
omgeving; 

·   het bevorderen van onderlinge contacten in de wijk door het organiseren van activiteiten. 

 
b   De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder andere: 

·   het leggen en onderhouden van contacten met bestuur en ambtelijke instanties van de Gemeente 
Pijnacker-Nootdorp; 

·   het voeren van overleg en onderhouden van contacten met instanties en organisaties die 
werkzaam zijn in of ten behoeve van de wijk; 

·   het onderzoeken van de mogelijkheden tot het doen van gezamenlijke inkopen en het afsluiten van 
(onderhouds)contracten terzake; 

·   het bevorderen van activiteiten die de ontwikkeling van de wijk en/of haar bewoners ten goede 
komen in de meest ruime betekenis van het woord; 

·   het bevorderen van de contacten en activiteiten tussen en voor de leden. 
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Artikel 3 

De middelen en inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a   De jaarlijkse contributies van de leden. 

b   Subsidies die worden verstrekt door de Gemeente. 

c   Donaties, erfstellingen en legaten. 

d  Sponsoring en andere bronnen van inkomsten. 

Nadere uitwerking van onderdelen van dit artikel vindt plaats in het huishoudelijk reglement. 

 
 
Artikel 4 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

  

Duur 

Artikel 5 

Vanaf de inwerkingtreding van de onderhavige statuten is de vereniging aangegaan voor onbepaalde 
tijd. 

  

Leden 

Artikel 6 

Lid van de vereniging zijn: 

a   Natuurlijke personen van achttien jaar en ouder, woonachtig in de wijk Pijnacker Noord. Per 
huishoudenkan slechts één persoon lid zijn. 

b   Ereleden, die door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig zijn benoemd, 
opgrond van zijn/haar bijzondere verdiensten aan de vereniging bewezen. 

  

Artikel 7 

Het lidmaatschap wordt verkregen: 

a   Door aanmelding voor wat betreft de leden zoals genoemd in artikel 6 lid a. 

b   Door benoeming voor wat betreft de leden zoals genoemd in artikel 6 lid b. 
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Einde van het lidmaatschap 

Artikel 8 

Het lidmaatschap eindigt: 

a   door verhuizing uit de wijk; 

b   door overlijden; 

c   door schriftelijke opzeggingdoor het lid zoals genoemd in artikel 6 lid a Deze opzegging kan 
geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn; 

d   door schriftelijke opzegging namens de vereniging; 

e   op voordracht van het bestuur door royering uit het lidmaatschap door de algemene 
ledenvergadering. 

  

Rechten en Verplichtingen 

Artikel 9 

a   Onverminderd het bij wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht om van de 
door het bestuur faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruikte maken. Dit gebruik 
moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen en besluiten en 
volgens normale regels van fatsoenlijk gebruik.Het bestuur kan eventueel nadere voorwaarden 
voorstellen ter vaststelling door de algemene ledenvergadering. 

b   De door de leden verschuldigde contributies worden vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering. 

c   Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële 
verplichtingen dient te zijn voldaan. 

d   Personen van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is beëindigd zijn over 
het jaar, waarin de aanvang of beëindiging plaatsvindt, over het gehele jaar de contributie 
verschuldigd, tenzij het bestuur anders bepaalt. 

e    Een lid heeft zich te houden aan de regels zoals neergelegd in de statuten, het 
huishoudelijke reglement en voorschriften. 

  

Artikel 10 

Na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd in naam 
van de ledenrechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan. 

 
 
Bestuur 
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Artikel 11 

a   Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal negen leden. Slechts leden zoals 
genoemd in artikel 6 lid a zijn verkiesbaar als bestuursleden. De bestuursleden worden 
benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van dealgemene ledenvergadering. 

b   De zittingsperiode van een bestuurslid is vijf jaar. Aftreding geschiedt volgens een door 
het bestuur op te maken rooster. Het bestuur kan besluiten dat meer dan één bestuurslid 
aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een bestuurslid kan maximaal 
twee perioden in het bestuur zitting hebben. 

c   Voor iedere verkiezing van leden van het bestuur worden kandidaten gesteld door het 
bestuur. Tegenkandidaten kunnen door tenminste tien stemgerechtigde leden tot uiterlijk drie 
dagen voor de datum van de algemene ledenvergaderingschriftelijk bij het bestuur worden 
voorgedragen. 

d   Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en 
nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algemene 
ledenvergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen. 

e   De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden gevolgd wordt doorontslag, 
eindigt door verloop van die termijn. 

f   Het einde van het lidmaatschap houdt tevens het einde in van het bestuurslidmaatschap. 

g   Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen. 

h   Bijeen vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene ledenvergadering 
gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de 
eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene ledenvergadering. 

  

Artikel 12 

Onverminderd zijn eigenverantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak doen 
bijstaan door adviseurs en/of werkgroepen. 

De adviseurs en/of de samenstelling van de werkgroepen worden door het bestuur aan de algemene 
vergadering bekendgemaakt. Een nadere regeling inzake werkgroepen en adviseurs kan in het 
huishoudelijk reglement worden getroffen. 

  

Vertegenwoordiging 

Artikel 13 

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee bestuursleden, die per geval door 
het bestuur worden aangewezen. 
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Bestuursvergadering 

Artikel 14 

a   De voorzitter of diens plaatsvervanger bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering 
wordt gehouden, dit in overleg met de andere leden van het bestuur. 

b   Op verzoek van tenminste twee bestuursleden is de voorzitter verplicht een 
bestuursvergadering te houden. 

c   De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te 
plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden. 

d   De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. 
De notulen casus quo de besluitenlijsten worden door het bestuur vastgesteld. 

e   Bij het staken der stemmenbeslist de voorzitter. 

  

Algemene vergaderingen 

Artikel 15 

a   Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Deze wordt 
gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. 

b   Een algemene ledenvergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de 
voorzitter of van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig leden zoals 
genoemd in artikel 6 lid a en b. 

c   Ledengenoemd in artikel 6 lid a en b zijn stemgerechtigd. Ieder van deze leden kan slechts 
eenmaal schriftelijk gemachtigd worden een stem uit te brengen namens een ander 
stemgerechtigd lid. 

d   Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het 
woord te voeren en voorstellen te doen. 

e   De secretaris van het bestuur houdt de notulen bij. De notulen worden door dealgemene 
vergadering vastgesteld. 

  

Artikel 16 

a   De agenda van de algemene ledenvergadering conform artikel 15 lid a omvat tenminste de 
volgende punten: 

- De verkiezing van bestuursleden. 
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- Jaarverslagdoor het bestuur over het afgelopen boekjaar. 

- Afleggen van rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. 

- Verslag van de bevindingen van de kascommissie. 

- Benoemingkascommissie. 

- Begroting voor het komende jaar. 

- Notulenvorige vergadering. 

b   De agenda van een algemene ledenvergadering wordt door het bestuur vastgesteld met 
inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald. 

c   Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden is het bestuur verplicht een opgegeven 
punt op de agenda te plaatsen. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk zeven dagen voor de 
vergadering te zijn ontvangen, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend. 

d   Wordt een verzoek om een punt, niet betreffende een wijziging van de statuten, op de 
agenda te plaatsen niet tijdig ontvangen, dan kan de algemene leden vergadering alsnog 
beslissen het punt alsnog in behandeling te nemen. 

  

Artikel 17 

a   Algemene ledenvergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeen geroepen 
doormiddel van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden worden toegezonden 
tenminste veertien dagen tevoren, de dag van de oproeping en van de vergadering niet 
meegerekend. 

b   De kennisgeving bevat de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering 
alsmede de agenda, het verslag van de vorige vergadering en eventuele onderliggende 
stukken. 

c   Voorde eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt tevens het financiële verslag 
over het afgelopen boekjaar alsmede de begroting voor het komende boekjaar en het 
jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar meegezonden. 

d   Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 15 lid b binnen drie weken geen gehoor wordt 
gegeven kunnen de indieners zelf een algemene ledenvergadering bijeenroepen als bepaald in 
artikel 17 lid a. 

  

Artikel 18 

a   Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van 
stemmen. 
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b   Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de 
algemene vergadering anders besluit. 

c   Bijstaking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen 
niemand de meerderheid verkregen dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee 
personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Indienbij de tweede stemming de 
stemmen staken, dan beslist het lot. 

  

Statutenwijziging 

 Artikel 19 

a   Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering,genomen met 
een meerderheid van tenminste tweederde van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste 
10% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 

b   Indien het in lid a genoemde aantal leden niet aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering 
bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering dient uiterlijk binnen drieweken na de eerste vergadering te 
worden gehouden. In deze tweede vergadering zijn besluiten rechtsgeldig indien zij met een 
meerderheid van tenminste tweederde zijn genomen. 

c   Een wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële acte is opgemaakt. 

  

Ontbinding 

Artikel 20 

a   Opeen besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 19leden a en b van 
overeenkomstige toepassing. 

b   Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van een batig saldo vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 19leden a en b van overeenkomstige 
toepassing. 

  

Slotbepaling 

Artikel 21 

In gevallen waarin door de statuten niet wordt voorzien noch door enig reglement of 
voorschrift alsmede bij meningsverschillen over de interpretatie of toepassing der statuten, 
reglement of voorschrift, beslist het bestuur. 
 


