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Heden ,  de  v ie rde  j u l i

gentienhonderd negentig, verschenen voor mij, Cornel|s

iCerardus van Wlll igen, notarj-s ter standplaats Voorburg: -----

i l_ U" Heer Dlrk Nlcolaas van den Bos, directeur, wonende te --

lZZtt XT VoorburgÍ, Laan van Rustenburg 14, volgens zLJn verkla-

lring 
geboren te xoog aan de Zaan op één jull negentlenhonderd

Inegen en dertlg; en -----

iZ. ae Heer Ferdlnand Phtl1p Jantzen, reglsteraccountant, wo-
t -Jnende Le 227L ÀS Voorburg, Laan van Heldenburg 47, volgens ---

zljn verklarlng geboren te Delft op drle en twlntlg februarl

negentienhonderd zes en veertÍg;

ten deze handelend ln hun hoedanlgheld van respectlevel$k ---

voorzltter en pennlngmeester van de te Voorburg gevestlgde ---

verenlglng Wijkvereniglng "Ord-Voorburg" en als zodanlg gemel-

de verenlglng rechtsgetdlg vertegenwoordlgend.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

dat het bestuur van gêmelde verenlglng heeft besloten de sta-

tuten-der vereniglng te doen vastleggen biJ notarlële akte;

dat zlj daartoe thans over wensen te gaan, luldende de statu-

ten der gemelde verenlglng als volgt:
-- STÀTUTEN ---.

NAÀM, ZETEL EN DUTN,

Art ikel  1.

De verenlging draagt de naam: Wljkvereniging "Otrd-Voorburg" en

is gevestigd te Voorburg.

Ar t l ke l  2 .

De vereniging ls opgerlcht op zes en twintfg Januarl negen-

tienhonderd zes en zeventig en aangegaan voor de tlJd van

negen en twintig jaar en elf maanden, derhalve elndlgende op

vijf en twintig december tweeduÍzend vijf.

Ar t i ke l  3 .

Het verenigingsjaar

ste verenlglngsJaar

weten zes en twlntlg

en eindigt op één en

valt samen met het kalenderJaar.' Het eer-

vangt aan op de da$ van de oprtêhttng, 
.!e

Januarl negentÍenhonderd zes en zeventig

dertig december negentienhonderd zes en

zevent ig.

DOEL EN MIDDELEN

ar t i ke l  4 .

De vereniging heeft

heid in de gemeente

ten doel het

Voorburg ln

bevorderen van de leefbaar-

de rulmste zin van het woord
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en in het bi jzonder in de wi jk Oud-voorburg,  welke wi jk be-

grensd wordt door de Vl iet ,  de spoorweg Utrecht- 's-Gravenhage,

voor zover deze tussen de V1iet  en de Broeksloot loopt,  de ---

Broeksloot en de spoorweg Rotterdam-rs-Gravenhage, voor zover

deze tussen de Vllet en de Broeksloot loopt.

Ar t i ke l  5 .

De verenlging tracht dit doel te berelken door: ------

a. het rêgelmatlg lnventarlseren van de wensen en het bevorde-

ren van de bewustwordlng van de bewoners van de problemen

van de wi jk;

b. het optreden a1s spreekbuls voor de bewoners van de wfik;

c. het presenteren van de wlJkbelangen bij de overheidsinstan-

tles en wel in het bijzonder blJ het gemeentebestuur van --

voorburg;

d. het verstrekken van voortlchtlng en lnformatle aan de bewo-

ners  van de  wtJk ;  - - - ' - -

e. het leggen en onderhouden van

verenlgingen ln Voorburg of ln

f. het verrichten van aI hetgeen

contacten met de andere wiJk-

de dlrecte omgevlng;

overigens aan het doel bevor-

derll jk kan zIJn

INKOMSTEN

Art lkel  6.  - - -+---

De lnkomsten bestaan uit: ------

a. de door de JaarllJkse ledenvergaderlng vast te stellen con-

tr ibut ies en donat ies;

b. glften, subsidles en alle andere wettige lnkomsten.

LEDEN EN DONÀTEURS

Àr t ike l  7 .

Als leden worden toegelaten bewoners van de wlJk' dle de leef-

tl jd van achttien jaar hebben bereÍkt. In het l ldmaatschap van

één van de leden van een huj-shouden zijn de andere leden, mlts

achttlen Jaar of ouder, inbegrepen, tenzlJ dezen te kennen ge-

ven dit ni-et te wil len. Het bestuur' is bevoegd fir nfjzondere

gevallen personen tot het l idmaatschap toe te laten of ln het

l-idmaatschap te handhaven, dle nlet of nlet meer ln de wlJk --

woonachtig zijn

Ar t i ke l  8 .

Het t ldmaatschap e lnd lgt  door :

a .  ove r l i Jden ;

b.  schr i f te l i jke opzegging voor  het  e inde van het  verenig lngs-
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verhulz ing bul ten de wlJk;

royement door de ledenvergadering op voorstel van het be-

s tuur ,wanneereen l tddebewlangenvandeveren lg lng

schaadt, of blJ contrLbutleschuld. De ledenvergaderlng

neemt geen besrult dan na verhoor of behoorltJke oproeping

van het desbetreffende lid;

e. ontbindlng van de verenlglng'

Ar t i ke l  9 .

Donateurs zLJn zLJ die

ledenvergaderlng vast

de vereniging steunen met

te stellen mLnlrmrmbtJdrage.

een door de

DE LEDENVERGADERING

Àr t ike l  10 .

JaarIlJks, ulterl lJk ln de maand mel, wordt een ledenvergade-

rtng gehouden, welke door het bestuur wordt bueengeroepen ---

overeenkomstlg blJ hulshoudelljk reglement vast te stellen re-

gels. De voorzltter van het bestuur heeft de letdlng van de --

ledenvergaderlng. De eerste ledenvergaderl-ng, welke ln enlg --

verenlgtngsJaar wordt gehouden, wordt ln princlpe de JaarllJk-

se ledenvergaderlng genoemd. Het bestuur brengt ln deze verga-

der ing zLin Jaarverslag ul t

Di t  verslag behels ' t3 ----- -

a. een vermeldJ-ng van de activitelten van de verenlglng over

het afgeloPen Jaar i  - - - -"

b. een financiële verantwoordÍng over dat Jaar;

c. een plannlng met betrekklng tot het lopende

d. een begroti-ng voor dat J aar '

Verder voorzlet deze vergaderlng tn eventuele vacatures ln het

bestuur en de kascommissle

De leden worden schrlftellJk voor de ledenvergaderlng opgeroe-

pen. Tussen de dag van oproeplng en het plaatsvlnden van de --

vergaderj-ng behoren tenmlnste twee weken-te l lggen'-'De leden-

vergaderlng zal ook worden gehouden waóneer tenmlnste twintlg

leden daartoe een schrlftellJk verzoek bij het bestuur indie-

nen onder opgave van de te behandelen onderwerpen

Indien het bestuur de leden niet biJeenroept voor een vergade-

ring op een datum, die binnen vier weken na ontvangst van het

verzoek l igt, hebben de aanvragers het recht zeLf de leden ---

voor een ledenvergaderlng op te roepen. Met inachtneming van

het bepaalde in artikel 18 kan de ledenvergadering besluiten

J aar ;
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nemen indien

aanwez ig  i s .

A r t i ke l  11 .
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"u
tenmins tev i j f t i enprocen t ( I5 t )vande leden- - -

Het financieel beheer van het bestuur wordt gecontroleerd door

een kascommissie, bestaande ult drle leden van de verenlging'

die niet tot het bestuur behoren en te benoemen door de leden-

vergadering op voorstel van het bestuur. . laarli jks treedt één

van deze leden af en is gedurende één Jaar niet herklesbaar'

De kascommlssie brengt van haar bevindingen verslag utt aan de

j aarli j  kse ledenvergadering

Ar t l ke l  12 .

Door het bestuur zal behoudens de jaarllJkse ledenvergadering

een ledenvergaderlng kunnen worden bljeengeroepen wanneer bij-

zondere omstandigheden, het voorzien ln tussentljdse vacatures

in het bestuur of de veelheld of het belang van de te behande-

len zaken, het bestuur daartoe aanleldlng geven

Ar t l ke l  13 .

Indien op een ledenvergadering niet het vereiste aantal leden

aanwezÍ-g is, dan heeft het bestuur de bevoegdheid om een nieu-

we vergadering bijeen te roepen, te beleggen bLnnen vier weken

na de eerste, waarin uitsluitend de in de eerste vergaderlng

aan de orde gestelde onderwerpen kunnen worden behandeld, oD-

geacht het aantal aanwezige }eden, onvermtnderd het bepaalde

in artikel 1g. Besluiten kunnen dan met meerderheid van stem-

men worden genomen

ORGANISATIE ---

Ar t i ke l  14 .

De vereniging kan haar actlvlteiten organiseren ln een aantal

werkgroepen, onder meer in:

a. één of meer vaktechnisch bepaalde werkgroepen;

b. één of meer geografisch bepaalde werkgroepen;

c. één of meer werkgroePen ad hoc'

Iedere werkgroep kiest  u i t  haar midden een voorzi t ter '  -

De verkiezing, omvang, bevoegdheden en taken van deze werk-

groepen worden blJ huishoudeliJk reglement nader geregeld

BESTUUR

Ar t i ke l  15 .

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden

De leden worden gekozen door de ledenvergadering

Het bestuur voert de besluiten van de ledenvergaderlng uit en
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sl ist  j -n al te zaken, waarvan de besl lssÍng niet  lngevolge de

tatuten, het huishoudeli jk reglement of besluiten van de Ie-

Fenvergadertng, 
aan de ledenvergaderlng is voorbehouden

'Het bestuur ts zodanlg samengesteld, dat daarin de werkgroepen

middels één hunner leden zLJn vertegenwoordigd.

;Het bestuur heeft een voorzLtter, een secretarls en een pen-
I

lningmeester

Maxlmaal twee van de genoemde functles kunnen Ln de persoon --

van één bestuurslld worden vertegenwoordtgd.

De voorzltter wordt ln functle gekozen.

Het bestuur verdeelt de overlge functles in onderllng overleg.

TlJdens de JaarllJkse ledenvergaderlng treedt één,/derde ge-

deelte van de bestuursleden af volgens een door het bestuur op

te maken rooster.

De aftredende leden zLjn terstond herkiesbaar, maar met dlen

verstande, dat geen bestuurslld langer dan zes Jaar achtereen

zittlng kan hebben j-n het bestuur.

In tussentlJdse vacatures wordt zo spoedlg mogelíJk voorzj-en

op de wtJze vermeld in het huishoudellJk reglement'

Het bestuur kan besluiten nemen indien tenmlnste de helft van

het aantal leden aanwezlg ls.

DAGELIJKS BESTUUR -----

a r t i ke l  t5 .

uet dageli jks bestuur wordt gevormd door de voorzltter, de se-

cretaris en de penningmeester

Dit bestuur 1s belast met de dagell jkse leldi-ng van de vereni-

ging, alsmede met de zaken welke door het bestuur aan het da-

gelijks bestuur ter behandeling worden gegeven

VERTEGENWOORDIGING ----

Ar t i ke l  t 7 .

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordlgd door

voorzitter en secretaris tezamen dan wel door een hunner teza-

men met een ander bestuurslld. Het bestuur kan bij bestuursbe-

sluit voor bepaalde daarin te omschriJven handellngen de ver-

tegenwoordiging aan één persoon opdragen

BESLUITEN - - - - -

Ar t i ke l  18 .

Besluiten worden, voor zover niet ultdrukkeliJk anders is be-

paa1d, genomen met volstrekte meerderhel-d van stemmen volgens

nader bi j  huishoudeli jk reglement te stel len regels

_ _t-



4l
ï

Over zaken wordt  mondel ing,  over  personen schr i f te l i jk  ge-

s temd.
stemmen wordt opnieuw gestemd; bij herhaling

wordt het desbetreffende voorstel geacht te ---
Bi j  staking van

van de staklng

zLjn verworpen.

Stemmen over personen kan alleen dàn biJ acclamatie geschie-

den, wanneer geen der aanwezige leden zlch tegen het voorstel

om biJ acclamatle te stemmen, verzeL

STATUTENWÏJZIGÏNG EN ONTBINDING ----.

Ar t l ke l  19 .

Besluiten tot statutenwlJziglng of tot ontbinding van de ver-

eniglng vereisen een meerderheld van twee/derde van de stemmen

in een vergadering, waarin tenmlnste êên/derde van de leden --

aanwezi-g ls.

Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig 1s, dan wordt

een tweede vergadering bljeengeroePêD, te houden blnnen vler

weken na de eerste, waarln het beslult tot statutenwlJzlging

casu quo tot ontbtndlng van de vereniglng kan worden genomen

met tenmlnste twee/derde van de uitgebrachte stemmen ongeacht

het aantal aanwezige leden.

Het besluit tot statutenwiJziglng

de verenlging ltan slechts genomen

treffende voorstel ultdrukketijk

casu quo tot ontbinding van

worden wanneer het desbe-

bfj de convocatie aan de le-

den is medegedeeld.

Bij het besluit tot ontbinding van

commissle tot l iquidatie benoemd.

De aanwLjzLng van de middelen tot

tekort of de beschikking over een

de vereniging wordt een ---

tevens te  geschieden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Ar t ike l  20 .

De werkzaamheden van de vereniging worden nader geregeld bi j

hu lshoudel i jk  reg lement ,  waarvan de 'bepal ingen n iet  in  s t r i jd

mogen zLjn met de statuten

Het huishoudeli jk reglement wordt door de ledenvergadering ---

vastgesteld en eventueel gewij zígd

Ar t i ke l  21 .

fn  a l le  geval len,  waar in  deze statuten en het  hu ishoudel i jk

reglement  n ie t  voorz ien,  bes l is t  het  bestuur-

De comparanten z í jn  mi j ,  notar is ,  bekend

dekklng van een eventueel

eventueel saldo dient dan
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Waarvan akte ln mlnuut is verleden te Voorburg op de da-

ln het hoofd dezet akte gemeld

Na zakellJke opgave van de inhoud van deze akte aan de --

verschenen personen, hebben deze eenparl-g verklaard van de |n-

houd van deze akte te hebben kennlsgenomen en op volledlge ---

voorl-eztng van het geheel geen prus te stelleno ------

Vervolgens !s deze akte na beperkte voorlezlng door de --

comparanten en mlJ, notarls, ondertekend'
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