
STATUTEN 
 

NAAM / DOEL / DUUR 
Artikel 1 
De naam van de vereniging is: NUTSTUINVERENIGING "DE WINDHOEK".  
Zij is gevestigd te Almere. 

2.a   Het doel van de vereniging is: 
het scheppen van de mogelijkheden voor net tuinieren in de ruimste zin. 

   b  Zij tracht dit te bereiken door: 
-  het verkrijgen en exploiteren van een permanent nutstuincomplex in Almere voor de  
  verbouw van groenten en dergelijke, door en voor de leden; 
-  het geven van voorlichting in de ruimste zin; 
-  voorts alle wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
   De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op 13 januari 1988. 
 
   LEDEN 

           Artikel 2 
           De vereniging kent: 
1.          a. leden. 
2. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn 
  natuurlijke personen die de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt. 
3. Om lid te kunnen worden, moet men zich aanmelden bij het bestuur. 
4. Minderjarigen moeten daarbij overleggen een schriftelijke toestemming van degene 

die de ouderlijke macht of voogdij over hen uitoefent. 
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en is derhalve niet overdraagbaar, behoudens het 

bepaalde in artikel 3. 
 
  Artikel 3 
1.    De partner, huisgenoot of medetuinder van een overleden lid, heeft het recht om  
  het lidmaatschap en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen van de  
  overledene over te nemen, mits van dit recht binnen 3 maanden na het overlijden  
  gebruik wordt gemaakt en het bestuur daarvan schriftelijk in kennis wordt gesteld. 

 
  Artikel 4 
 1. Door aanvaarding van het lidmaatschap hebben de leden het recht om: 
  a   deel te nemen aan de algemene ledenvergadering;  
  b  kandidaten te stellen en zichzelf kandidaat te stellen voor het bestuur en 

commissies; 
   c  zelf gekozen te worden in het bestuur en commissie, behoudens het genoemde in 

artikel 16, lid 3; 
   d  gebruik te maken van het terrein en het materiaal, met inachtneming van de door of 

namens het bestuur gestelde regels. 
2.   Door de aanvaarding van het lidmaatschap, hebben de leden de verplichting. 
  a de statuten, reglementen en door het bestuur genomen besluiten na te leven; 
  b zodanig te tuinieren dat anderen daarvan geen hinder ondervinden; 
  c hun tuin en opstallen behoorlijk te onderhouden; 
  d mede te werken aan onderhoud en dergelijke, e.e.a. ter beoordeling van het 

bestuur; 
  e hun financiële verplichting na te komen. 
 
  EINDE LIDMAATSCHAP 
  Artikel  5 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
  a door overlijden; 
  b door opzegging,  mits de opzegging tenminste twee maanden voor het einde van 

het kalenderjaar  is gedaan;   het bestuur kan dispensatie geven voor de termijn 
van 2 maanden; 

  c door schriftelijke opzegging door het bestuur: deze opzegging kan gedaan worden 
wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die door de statuten resp. 
huishoudelijk reglement voor het lidmaatschap zijn gesteld; 
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   d  door ontzetting: deze wordt door het bestuur uitgesproken wanneer een lid in strijd 

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt en/of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij schrijven kennis 
van het besluit met opgaaf van redenen, Het lid kan binnen 1 maand na ontvangst 
van die mededeling schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. 
De uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend voor partijen. 
 Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid 
geschorst. 

 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie  
 over het gehele boekjaar in principe verschuldigd. 
 

  ORGANEN DER VERENIGING  
  Artikel 6 
1. In de vereniging fungeren de volgende organen: 

 
 a de algemene ledenvergadering; 

  b  het bestuur; 
  c de geschillencommissie ad hoc; 
  d de kascontrole commissie ad hoc; 
  e de inkoopcommissie; 
  f de tuincommissie; 
   g de evenementen commissie; 
  h   de redactie commissie. 
2. Om verkiesbaar te zijn voor elk dezer organen, dient men lid te zijn van de 

vereniging, behoudens het bepaalde in artikel 16, lid 3. 
 
  TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
  Artikel 7 

 Tot de taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering behoren in het  
 bijzonder: 

   a het benoemen en ontslaan van de leden van het bestuur;  
  b het benoemen van commissies, voorzover niet opgedragen aan het bestuur; 
  c het verlenen van goedkeuring aan bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 17, lid 2; 
  d het beslissen in beroep over een ontzetting of schorsing van een lid uit het 

lidmaatschap als bedoeld in artikel 5, lid 2 of disciplinaire maatregel lid 2 1c;  
  e het goedkeuren van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording van het  
  bestuur; 
  f het aanvaarden/afwijzen van door het bestuur opgestelde begroting;  
  g het vaststellen en/of wijzigen van de statuten en van het huishoudelijk reglement 

der vereniging, resp. zoals aangegeven in Art.13 lid 3. 
  h het besluiten tot ontbinding der vereniging; 
  i het bijeenroepen van een buitengewone ledenvergadering, artikel 8 lid 3. 
 
  Artikel 8 
1. De algemene ledenvergadering wordt tenminste 2x per jaar, in het 1e en in het 4e  
  kwartaal, bijeengeroepen. De in het 1e kwartaal te houden vergadering is de  
  jaarvergadering der vereniging. 
2. Buitengewone ledenvergaderingen zullen worden gehouden telkens als het bestuur  
  dit nodig acht of de statuten dit eisen of indien zulks door tenminste 10 leden wordt  

 verlangd; een zodanig verzoek tot vergadering dient met opgaaf van redenen 
 schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. 

3. Wordt aan een verzoek tot bijeenroeping van een buitengewone vergadering als in  
  lid 2 genoemd niet binnen 3 weken gevolg gegeven en de vergadering niet binnen 
 9 weken na indiening van het verzoek gehouden, dan kunnen verzoekers zelf  
 hiertoe overgaan. 
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 Artikel 9 
1. Het bestuur of in geval van toepassing van artikel 8 lid 3, de verzoekers, stelt de  
 agenda  van de gewone en de buitengewone ledenvergadering vast. 
2. Het tijdstip van de vergadering genoemd in artikel 8 lid 1, dient 1 maand van te  
 voren te worden geannonceerd en uiterlijk 8 dagen voor de datum waarop de  
 vergadering gehouden wordt, dient de oproep tot de vergadering en de agenda aan  
 de leden te zijn toegezonden. 
3.  Voorstellen van de leden moeten, teneinde op de agenda van een vergadering  
  geplaatst te worden, 4 weken voor de datum waarop de vergadering zal  
  plaatsvinden, bij gemotiveerd schrijven te worden ingediend. 
 
  WIJZE VAN STEMMING OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
  Artikel 10 
1. De voorzitter van het bestuur - en bij zijn afwezigheid een van de andere  
  bestuursleden - treedt op als voorzitter van de algemene ledenvergadering. 
2. De secretaris van het bestuur houdt notulen van het behandelde in alle algemene  
  ledenvergaderingen. 
3. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden besluiten genomen met  
  meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste leden. leder lid heeft  
  1 stem. 
4. Het stemmen gebeurt altijd schriftelijk; stemmen bij volmacht max. 1 is toegestaan,  
  hiertoe dient uiterlijk 2 dagen voor de vergadering een getekende volmacht te 
  worden ingediend. 
5. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig. 
6. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid  
  verkregen, dan wordt een 2e vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen  
  meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de 2 personen die bij de 2e  
  stemming de meeste stemmen verkregen. 
7. Bij staken van stemmen over zaken of stemmen over personen, beslist de stem  
  van de voorzitter. 
8. Het oordeel van de voorzitter dat een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde  
  geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een 
  voorstel dat niet schriftelijk is vastgelegd. 
  
  HET BESTUUR  
  Artikel 11 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden. 
2. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering. 
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. 
4. Op de jaarvergadering der vereniging treedt telkens 1 bestuurslid af, volgens een  
  door het bestuur te maken rooster. Het aftredende bestuurslid is terstond 
  herkiesbaar. 
5. Bij een (tussentijdse) vacature in het bestuur, regelt het bestuur zo mogelijk  
  invulling resp. benoemt de eerstvolgende algemene ledenvergadering een  
  opvolger. 
6. Indien in het bestuur 1 of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende 
  bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende be- 
  stuursleden minder bedraagt dan drie. Ook in dat geval zijn de overblijvende be- 
  stuursleden bevoegd tot de eerstvolgende voor- of najaarsledenvergadering zelf v 
  vervanging voor de ontstane vacature(s) te regelen, overigens conform artikel 11 lid  
  5. 
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   SCHORSING EN ONTSLAG VAN (BESTUURS) LEDEN  
   Artikel 12 
        1. De leden van het bestuur kunnen tezamen of afzonderlijk door de algemene  
   ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. 
  2. Schorsing vindt plaats wanneer de algemene ledenvergadering vaststelt dat het  
   bestuur of een bestuurslid in strijd met de statuten en/of de belangen van de  
   vereniging handelt. Hiervoor geldt minimaal een tweederde meerderheid. 
  3. Maakt de algemene ledenvergadering van dit recht gebruik, dan dient zij  
   onmiddellijk het schorsingsbesluit schriftelijk mede te delen aan het bestuur en het  
   betrokken bestuurslid of -leden. 
  4. Binnen 1 maand na dagtekening van zodanige schriftelijke kennisgeving, wordt  
   een algemene ledenvergadering gehouden waarin ten aanzien van het geschorste  
   bestuur of bestuurslid zal worden besloten of ontslag zal worden verleend of dat  
   de schorsing zal worden opgeheven.  
  5. Schorsing van het bestuur of bestuurslid waaromtrent niet door een binnen de in  
   dit artikel gestelde termijn is voldaan, is van rechtswege opgeheven. 
  6. De algemene ledenvergadering neemt geen besluit met betrekking tot een ontslag 
   van het bestuur of bestuurslid dan nadat het bestuur of het desbetreffende  
   bestuurslid (desgewenst) is gehoord, althans met inachtneming van een termijn  
   van tenminste 2 weken daartoe is opgeroepen. In geval van schorsing of in het 
   algemeen het ontbreken van het bestuur, om welke reden dan ook, wordt de  
   vereniging tijdelijk bestuurd door een viertal leden van de algemene  
   ledenvergadering (daartoe aangewezen), die alsdan alle bevoegdheden van het  
   bestuur verkrijgen en alle maatregelen nemen welke het belang van de vereniging  
   niet schaden. 
  
   TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR  
   Artikel 13 
  1. De vereniging wordt bestuurd en het beheer over de financiële middelen wordt  
   gevoerd door het bestuur. 
  2. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor  
   besluiten strekkende tot: 
     a. De aankoop, aanvaarden in erfpacht en vervreemding van onroerende goederen; 
     b. het bezwaren van eigendommen van de vereniging; 
     c. het aangaan van geldleningen; 
     d. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk  
   schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich ter  
   zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; 
     e. het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van een in het huis- 
   houdelijk reglement vastgesteld bedrag te boven gaande. 
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3. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van alle maatregelen nodig om een  
 evenwichtig leiden van de vereniging te bevorderen wanneer er binnen dit bestuur  
 een meerderheidsstandpunt over dat onderwerp bestaat. Daar waar  
 overeenkomstig de Statuten of het Huishoudelijk Reglement formele goedkeuring  
 van het/de Algemene Vergadering is vereist, zal deze in voorkomende gevallen bij  
 de eerstvolgende Ledenvergadering worden gevraagd. Bij (eventuele) onthouding  
 van goedkeuring achteraf zal het bestuur/de Algemene Vergadering zich nader  
 uitspreken over te nemen actie. Bij zaken van groter gewicht dient om praktische 
 redenen een schriftelijk raadplegen van de gehele achterban (alle leden) te worden  
 overwogen resp. te worden doorgevoerd. 
  
 VERTEGENWOORDIGING  
 Artikel 14 
  De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter,  
  de secretaris en de penningmeester dan wel hun plaatsvervanger. 
 
  VERGADERINGEN EN STEMMINGEN IN HET BESTUUR 
  Artikel 15 
1. Vergadering van het bestuur worden zo dikwijls gehouden als de voorzitter of 2  
  leden de wens daartoe te kennen geven, alsmede telkens wanneer ter voldoening  
  aan de bepalingen van de statuten een besluit moet worden genomen. 
2. Geen besluiten kunnen echter in een Vergadering als in lid 1 bedoeld worden  
  genomen dan wanneer aldaar tenminste de helft van het aantal bestuursleden  
  aanwezig is. 
3. Bij staking van stemming beslist indien het zaken betreft de voorzitter, indien het  
  personen betreft het lot. 
4. Van de behandelde agendapunten in de bestuursvergaderingen, worden notulen  
  gehouden welke periodiek worden gepubliceerd. 
 
  COMMISSIE 
  Artikel 16 
1. Voor bepaalde taken kunnen commissies worden benoemd. Deze worden in  
  principe benoemd op de algemene ledenvergaderingen. 
2. Een commissie telt bij voorkeur minimaal 3 leden. Zij kunnen ten hoogste 3 jaar  
  zitting in een commissie hebben. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, met  
  uitzondering van leden van de kascontrolecommissie.  
3. Leden van de geschillencommissie en de kascontrole commissie kunnen niet  
  tevens zitting hebben in enig ander orgaan van de vereniging, uitgezonderd de  
  algemene ledenvergadering. 
4. Het bestuur kan een commissielid(leden) schorsen, zij dient haar besluit schriftelijk  
  en met opgaaf van redenen mede te delen aan de betrokkene(n) en aan de  
  algemene ledenvergadering. 
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  5. Bij voorkomen van een geval als bedoeld in lid 4 van dit artikel, is de algemene  
    ledenvergadering gehouden binnen 2 maanden na dagtekening van het schrijven te  
    beslissen over deze schorsing. 
     
    Artikel 17 
  1, De geschillencommissie (ad hoc) adviseert het bestuur en de algemene  
    ledenvergadering in voorkomende gevallen (bezwaren procedure). 
  2. Mocht het advies van de geschillencommissie niet worden opgevolgd, dan wordt  
    iemand aangezocht die geen lid is en die zich over het geschil dient uit te spreken.  
    Het advies van deze derde is dan bindend voor de vereniging. 
 
    Artikel 18 
    Onverkort het bepaalde in artikel 16 en 17 dient voor elke commissie een globale  
    werkwijze te worden vastgesteld tussen enerzijds de commissie en anderzijds het  
    bestuur. 
 
  
    BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN FINANCIËN 
    Artikel 19 
  1. Het boekjaar der vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
  2. Het bestuur brengt op de jaarvergadering verslag uit en geeft onder overlegging van  
    de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van haar in het afgelopen jaar  
    gevoerde beleid. 
  3. De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt  
    tegelijk met de overlegging daarvan, verslag van haar bevindingen uit aan de 
    algemene ledenvergadering. 
  4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het verslag en van de  
    rekening en verantwoording als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel, brengt mede  
    decharge van het bestuur voor haar beleid en beheer over het bedoelde 
    boekjaar, voorzover dat uit de stukken blijkt. 
  5. Het bestuur doet in de najaarsvergadering voorstellen t.b.v. vaststellen van de  
    begroting over het komende boekjaar. 
  6. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

 a contributies/lidmaatschap; 
     b  grondhuur; 
     c verhuur of opbrengst van eigendommen; 
     d alle overige wettige inkomsten. 
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      AANSPRAKELIJKHEID 
    Artikel 20 
    De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen  
    aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard dan ook, aan een of meer  
    leden overkomen of voor schade aan eigendommen van leden door diefstal, verlies,  
    beschadiging of op andere wijze. 
 
 
      BESLUITEN TOT STATUTENWIJZIGINGEN EN ONTBINDING 
     Artikel 21 
 1.     De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene  
      ledenvergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld dat statutenwijziging  

    wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel waarin de wijziging woordelijk is  
    opgenomen, moet tenminste 5 dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte  
    plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen. 

 2.     Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van de  
      geldig uitgebrachte stemmen. 
 3.     De statutenwijziging treedt definitief in werking als daarvan een notariële akte is  
      opgemaakt, tenzij de vergadering anders beslist. 
 
      Artikel 22 
 1.     Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 21  
      lid l en 2 is bepaald, echter met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig  
      uitgebrachte stemmen. 
 2.     De vereffening van net vermogen van de ontbonden vereniging, geschiedt door het  
      bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding 1 of meer andere tot vereffenaar 
      zijn aangewezen. 
 3.     Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene ledenvergadering over de aanwending  
      van een eventueel batig saldo van de vereffening. 
       
      HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
      Artikel 23 
    De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat geen  
    bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. 
     Over alles wat niet door de wet, de statuten of huishoudelijk reglement is geregeld, beslist  
    de algemene ledenvergadering. 
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Aldus opgesteld en vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering, 
Almere, 27 november 1991. 
 
Namens de Algemene Ledenvergadering, 
Het Bestuur, De voorzitter, 
J.v. Vloten. 
 
 
 
De secretaris, P.G.J. Bronchel 
 
 
De penningmeester, P.G.J. Bronchel. 
 
 
De bestuursleden, 
 
 
H.J. Meijer lid   (DB Kantinebeheer) 
W.v.d. Boom lid  (Evenementen) 
A. Boogaard (lid) 
G. Westerveld lid  (Bouwcommissie) 
N. Boon (lid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statuten 


