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Volkstuinvereniging De Kraan 

 

Statuten 

 
Naam en zetel 
 
Artikel 1. De vereniging draagt de naam “De Kraan” en is gevestigd te Berkel-Enschot. 
 
Artikel 2. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het tuinieren als recreatieve 

bezigheid. 
 
Artikel 3. De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 
Lidmaatschap 
 
Artikel 4. Lid van de vereniging zijn: 

a. Inwoners van Berkel-Enschot vanaf 18 jaar, die een perceel grond van de 
vereniging als volkstuin hebben gehuurd. 

b. Zij die wegens bijzondere verdiensten door de Algemene Vergadering als erelid 
zijn benoemd. 

 
Artikel 5. Adspirantleden zijn zij, die zich bij de vereniging hebben opgegeven als gegadigden 

voor huur van een perceel grond van de vereniging. 
 
Artikel 6. Adspirantleden hebben geen stemrecht en kunnen geen deel uitmaken van het 

bestuur. Zodra adspirantleden een perceel grond hebben gehuurd van de vereniging 
worden ze als lid beschouwd. 

 
Artikel 7. Het bestuur bevestigt de toelating als lid of adspirantlid, nadat aan de in het 

huishoudelijk reglement gestelde verplichtingen is voldaan. Bij niet-toelating kan de 
Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

 
Artikel 8. Het lidmaatschap en het adspirant-lidmaatschap eindigen: 

a. door de dood, 
b. door opzegging door het lid, 
c. door opzegging namens de vereniging, 
d. door ontzetting. 

 
Artikel 9. Het lidmaatschap kan door het lid schriftelijk bij de secretaris worden opgezegd, 

zonder opzegtermijn. 
 
Artikel 10. Het lidmaatschap kan door het bestuur namens de vereniging worden opgezegd 

zonder opzeggingstermijn, indien het lid herhaaldelijk – al dan niet opzettelijk – 
niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze zijn verplichtingen nakomt, welke 
krachtens de wet, deze statuten, de daaruit voortvloeiende reglementen of bij 
besluit van het bestuur worden opgelegd, alsook wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

 
Artikel 11. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer het lid in strijd met de 

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

 
Artikel 12. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Ten aanzien van opzegging namens de 

vereniging en de ontzetting is de volgende procedure van toepassing. 
 De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van 

redenen, in kennis gesteld. Hem staat, binnen een maand na ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit, beroep open op de Algemene Vergadering. De 
Algemene Vergadering kan de behandeling in beroep delegeren aan een uit haar 
midden benoemde beroepscommissie. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is het lid geschorst. 
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Artikel 13. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 
bijdrage en de kosten van h uur van het perceel grond geheel verschuldigd, tenzij 

het bestuur anders voorziet. 

 
Het bestuur 
 
Artikel 14. Het bestuur van de vereniging wordt door de Algemene Vergadering uit de leden 

gekozen en bestaat uit ten minste 5 en overigens uit een oneven, door de Algemene 
Vergadering te bepalen, aantal. De verkiezing geldt voor ten hoogste 3 jaren. 

 
Artikel 15. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris, die 

het dagelijks bestuur van de vereniging vormen. 
 
Artikel 16. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het is tot 

alle daden van bestuur bevoegd, tenzij dit bij huishoudelijk reglement wordt 
beperkt, en voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit. 

 
Artikel 17. Het dagelijks bestuur is in het bijzonder belast met de dagelijkse leiding van de 

vereniging en met het uitvoeren van de besluiten van het bestuur. 
 
Artikel 18. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast met inachtneming van de maximale 

zittingsduur van 3 jaar. 
 
Artikel 19. De procedures met betrekking tot de kandidaatstelling als bestuurslid, de verkiezing 

als bestuurslid en de beëindiging van het bestuurslidmaatschap worden geregeld in 
het huishoudelijk reglement. 

 
Artikel 20. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij 

daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist 
van de geldig uitgebrachte stemmen en dient twee/derden van het aantal leden van 
de vereniging aanwezig te zijn. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun 

ontslag te nemen. 

 
De Algemene Vergadering 
 
Artikel 21. De Algemene Vergadering is de hoogste macht in de vereniging. 
 
Artikel 22. De oproeping voor een Algemene Vergadering geschiedt niet later dan op de tiende 

dag voor die der vergadering, door schriftelijke kennisgeving aan alle leden met 
vermelding van de agenda. 

 
Artikel 23. De Algemene Vergaderingen worden gehouden onder leiding van de voorzitter van 

het bestuur of een door de Algemene Vergadering aangewezen vervanger. 
 
Artikel 24. Van het verhandelde in een Algemene Vergadering worden notulen gehouden door 

de secretaris van de vereniging. De notulen van een vergadering worden in de 
eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld door de leden. Van die vaststelling 
zal blijken uit ondertekening van de notulen door degenen die in de eerstvolgende 
vergadering voorzitter en houder van de notulen zijn. 

 
Artikel 25. Ieder lid en erelid hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin 

het woord te voeren en zijn stem uit te brengen. 
 
Artikel 26. Op de Algemene Vergadering mag het lid zich doen vergezellen of 

vertegenwoordigen door een lid van zijn gezin. 
 
Artikel 27. Het gezinslid kan namens het lid een stem uitbrengen na overlegging van een 

schriftelijke machtiging en een identiteitsbewijs. Het gezinslid moet ten minste 18 
jaar oud zijn en de relatie tot het lid moet uit de machtiging blijken. 
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Artikel 28. Tenzij elders in deze statuten een andere meerderheid wordt voorgeschreven, 

worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 

 
Artikel 29. De wijze van stemmen wordt in het huishoudelijk reglement van de vereniging 

geregeld. 
 
Artikel 30. Jaarlijks wordt ten minste een Algemene Vergadering gehouden op een door het 

bestuur van de vereniging vast te stellen tijdstip, vallend binnen 6 maanden na 
afloop van het laatst verstreken boekjaar. Het bestuur brengt in deze vergadering 
het jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening 
en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Het boekjaar 
van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. 

 
Artikel 31.  De Algemene Vergadering komt zo dikwijls bijeen als deze statuten of het 

reglement van de vereniging dit nodig maken, het bestuur van de vereniging dit 
wenselijk oordeelt, of 1/10 van het aantal gewone leden schriftelijk en onder 
opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur het verzoek hebben 
gericht een Algemene Vergadering bijeen te roepen. In het laatste geval is het 
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een 
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoeken niet of niet tijdig 
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf een Algemene Vergadering bijeen 
roepen op de wijze als in de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging wordt bepaald. 

 
Geldmiddelen 
 
Artikel 32. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. Inschrijfgelden. 
b. Contributies 
c. Huren 
d. Subsidies 
e. Andere baten 

 
Artikel 33. De hoogte van de contributies, inschrijfgelden en huren worden bepaald bij een 

besluit van de Algemene Vergadering. 
 
Artikel 34. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de 

jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over 
het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter 
jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere 
boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen 
bijstaan. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te 
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 
Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot decharge. Indien goedkeuring van de rekening 
en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de Algemene Vergadering een andere 
commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet 
van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden 
als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij 
aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de 
goedkeuring geweigerd dan neemt de Algemene Vergadering al die maatregelen 
welke door haar in het belang van de vereniging geacht worden. 
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Ontbinding van de vereniging 
 
Artikel 35. De vereniging wordt ontbonden: 

a. In gevallen in de statuten bepaald; 
b. Door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering; 
c. Door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door 

opheffing van het faillissement wegens toestand van de boedel; 
d. Door de rechter in gevallen in de wet bepaald; 
e. Door het geheel ontbreken van leden. 

 
Artikel 36. Een besluit tot ontbinding moet genomen worden met een meerderheid van ten 

minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen. Op deze vergadering moeten 
minstens aanwezig zijn de helft van het ledental plus een (1), indien dit niet het 
geval is, gaat de vergadering niet door en moet het bestuur binnen veertien dagen 
opnieuw een vergadering uitschrijven met dezelfde agenda, waarop dan beslist 
wordt, ongeacht het aantal aanwezigen. 

 
Artikel 37. Bij ontbinding van de vereniging, anders dan door insolventie na faillietverklaring 

geschiedt vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging door het 
bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt. Een eventueel batig saldo 
zal worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen zodanige 

doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. 

 
Reglementen 
 
Artikel 38. De Algemene Vergadering stelt de reglementen vast waarnaar in deze statuten 

wordt verwezen, met name een huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 39. De Algemene Vergadering stelt voorts zodanige reglementen vast als haar gewenst 

mocht voorkomen. 
 

Artikel 40. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de statuten. 

 
Geschillen 
 
Artikel 41. In alle gevallen, waarin de wet, deze statuten noch de reglementen van de 

vereniging voorzien, dan wel waarin geschil van mening bestaat omtrent de 
toepasselijkheid of de interpretatie van een of meer bepalingen van deze statuten 
en/of reglementen van de vereniging, beslist het bestuur. 

 
Artikel 42. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de Algemene 

Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van 
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. Zij, die oproeping tot de 
Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging 
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. Tot wijziging van de 
statuten kan slechts worden besloten door een Algemene Vergadering waarin ten 
minste twee/derden van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of 
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige 
stemmen. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering 
aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op 
een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te 
houden vergadering, met een meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte 

stemmen. 

Statuten opgenomen in notarisakte van 6 februari 1981 en ingeschreven op 18 februari 1981 in het 
verenigingsregister onder nummer V 259176. 


