STATUTEN EN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VERENIGING VAN VRIENDEN VAN WASSENAAR
Vereniging van Vrienden van WassenaarKoninklijk goedgekeurd 20 oktober 1967

STATUTEN
(Laatstelijk gewijzigd krachtens besluit van de Algemene Ledenvergadering op 29 mei 1980).

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Vrienden van Wassenaar, en is gevestigd te Wassenaar.
Zij stelt zich ten doel, op niet-politieke grondslag de leefbaarheid en de recreatiemogelijkheden van Wassenaar, ook in
het kader van de ruimtelijke ordening, te behouden en te bevorderen op zodanige wijze, dat het eigen karakter dezer
gemeente gehandhaafd blijft.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
1. het activeren van burgerzin en het aankweken van grotere belangstelling in het welzijn van de gemeente;
2. het in studie nemen van vraagstukken die met het doel der vereniging verband houden, het vormen van
discussiegroepen en werkcommissies, alsmede het doen verschijnen van publicaties;
3. het organiseren van voordrachten, studiebijeenkomsten, tentoonstellingen e.d.;
4 . het bevorderen van samenwerking met andere, in dezelfde doelsfeer werkzame organisaties ;
5. het inroepen van de medewerking van plaatselijke verenigingen, organisaties, groeperingen e.d.;
6. het bevorderen van overleg met de overheid;
7. al hetgeen verder met wettige middelen voor het bereiken van beoogde doel bevorderlijk is.
Artikel 2
De vereniging, opgericht veertien februari negentienhonderd zeven en zestig, is aangegaan voor onbepaalde tijd.
LEDEN
Artikel 3
De vereniging bestaat uit ere-leden, gewone leden, jeugdleden en donateurs. Alleen de gewone leden hebben stemrecht,
zoals nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
Artikel 4
Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van
het algemeen bestuur als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering.
Zij zijn vrijgesteld van contributiebetaling .
Artikel 5
Gewone leden, jeugdleden en donateurs zijn natuurlijk personen of rechtspersonen, die bij de oprichting der vereniging
als zodanig zijn toegetreden dan wel nadien zijn toegelaten, en die de vereniging steunen, hetzij door een bijdrage
ineens, hetzij door een jaarlijkse contributie.
Het contributiebedrag en de grootte van de bijdrage ineens worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
Het lidmaatschap eindigt door opzegging - mits schriftelijk voor het einde van het lopende jaar - , door overlijden, of
door royement krachtens besluit van het dagelijks bestuur, onder opgave van redenen; alsdan staat beroep open op het
algemeen bestuur.
BESTUUR
Artikel 6
Het algemeen bestuur bestaat uit ten hoogste 25 leden, door de algemene ledenvergadering voor 4 jaren gekozen uit de
leden, voor zover geen rechtspersoon zijnde.
Dit algemeen bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en nog maximaal 6 leden, die met de voorzitter het dagelijks
bestuur vormen, welk bestuur zelf voorziet in de vervulling van de verschillende bestuursfuncties.
Een rooster van aftreden voor beide besturen wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.
Aftredende leden van beide besturen zijn herkiesbaar.
In vacatures in het dagelijks bestuur voorziet het algemeen bestuur, op voorstel van het dagelijks bestuur.
Het algemeen bestuur is bevoegd een bestuurslid te schorsen of van zijn functie te ontheffen, mits dit besluit wordt
genomen door 3/4 van het aantal aanwezige bestuursleden in een vergadering, waar tenminste de helft van het aantal
bestuursleden tegenwoordig is.
Het dagelijks bestuur legt jaarlijks, tijdig voor de jaarvergadering, aan het algemeen bestuur rekening en
verantwoording af van zijn financieel beleid over het afgelopen jaar.
Het algemeen bestuur is met voorafgaande toestemming van tenminste twee-derde der uitgebrachte stemmen van de
algemene ledenvergadering bevoegd tot het aanvaarden, kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het
sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
De voorzitter en de secretaris van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
VERGADERING
Artikel 7

Jaarvergadering heet de algemene ledenvergadering, die telkenjare voor 1 juli wordt gehouden en waarin verslag wordt
uitgebracht over de activiteiten der vereniging in de sinds de vorige jaarvergadering verstreken periode en de toestand
der vereniging, alsmede een financieel verslag over het afgelopen jaar.
De jaarvergadering voorziet voorts in de vacatures in het algemeen bestuur, en bespreekt de belangen der vereniging en
de middelen, die voor het bereiken van het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 8
Algemene ledenvergaderingen kunnen overigens worden gehouden telkens wanneer het dagelijks bestuur dit nodig acht
of zulks door tenminste 25 gewone leden schriftelijk en onder opgave der agendapunten wordt verlangd.
Geeft het bestuur in dit laatste geval geen gevolg aan het verzoek zodanig, dat de vergadering binnen 4 weken wordt
gehouden, dan zijn deze leden bevoegd zelf de vergadering bijeen te roepen.
Tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering worden de ereleden, gewone leden, jeugdleden en donateurs
tenminste 14 dagen tevoren opgeroepen, hetzij schriftelijk, hetzij door aankondiging in de plaatselijke pers.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 9
Tot statutenwijziging of ontbinding der vereniging kan alleen worden besloten in een daartoe speciaal bijeengeroepen
algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen.
Een voorstel tot statutenwijziging moet in zijn geheel worden opgenomen in de oproeping tot de vergadering, waarin
het voorstel zal worden behandeld .
Bij ontbinding wordt door de vergadering een bestemming gegeven aan een eventueel batig saldo.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 10
Een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement, dat geen bepalingen mag bevatten in
strijd met de statuten, geeft nadere regels omtrent het stemrecht, de contributies en andere onderwerpen, waarvan de
regeling gewenst voorkomt. In de gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het
dagelijks bestuur, onder verantwoording tegenover het algemeen bestuur .
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 14 februari 1967 en krachtens besluit van de algemene
ledenvergadering op 29 mei 1980 aangepast aan de nieuwe verenigingswetgeving .

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
TOELATING VAN LEDEN
Artikel 1
1. Het dagelijks bestuur beslist over de toelating van gewone leden, jeugdleden en donateurs.
2. Ten bewijze van de door het dagelijks bestuur verleende toelating wordt aan betrokkene een exemplaar van de
statuten en van het huishoudelijk reglement verstrekt.
3. Indien het dagelijks bestuur negatief beslist op een verzoek om toelating, doet het daarvan schriftelijk mededeling
aan betrokkene, die tegen die beslissing beroep kan aantekenen bij het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan
uit zijn midden een commissie van tenminste 5 leden, niet lid zijnde van het dagelijks bestuur, aanwijzen om
beroepszaken als bedoeld in dit artikellid, namens het algemeen bestuur te behandelen en daarover te beslissen.
4. Indien een rechtspersoon als gewoon lid, jeugdlid of donateur wordt toegelaten, wijst deze rechtspersoon één harer
bestuurders aan, die de betrokken rechtspersoon in de algemene ledenvergadering kan vertegenwoordigen. Zij doet
daarvan schriftelijk mededeling aan de secretaris.
CONTRIBUTIE
Artikel 2
Jaarlijks stelt de algemene ledenvergadering de minimum contributie voor het volgend jaar vast.
BESTUUR
Artikel 3
Bij de samenstelling van het algemeen bestuur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wenselijkheid hierin
de levensbeschouwelijke, maatschappelijke en culturele verscheidenheid in de gemeente tot uiting te doen komen.
Artikel 4

1. Verkiezing van de leden van het algemeen bestuur geschiedt uit kandidaten, die met inachtneming van het bepaalde
in artikel 3 door het algemene bestuur of door de stemgerechtigde leden worden aanbevolen.
2. Het dagelijks bestuur doet in de oproepingsbrief voor de betrokken algemene ledenvergadering mededeling van de
kandidaten die het algemeen bestuur aan beveelt.
3. Door tenminste 25 stemgerechtigde leden kunnen kandidaten voor het lidmaatschap van het algemeen bestuur
worden opgegeven aan de secretaris en wel tot het tijdstip, waarop de vergadering krachtens de oproepingsbrief
behoort te beginnen. Deze opgave dient vergezeld te gaan van schriftelijke verklaringen van de kandidaten, dat zij
een eventuele benoeming aanvaarden.
4. Worden door de stemgerechtigde leden geen kandidaten gesteld, dan wordt de kandidaat bij enkele
kandidaatstelling gekozen.
Artikel 5
Indien leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur tussentijds worden benoemd, treden zij af op het
tijdstip, waarop de personen in wier plaats zij zijn benoemd, zouden zijn afgetreden.
Artikel 6
Vanaf vier jaar na de oprichting van de vereniging treedt jaarlijks een vierde van de leden van het algemeen bestuur af
volgens een door het dagelijks bestuur op te maken rooster.
Artikel 7
Indien een lid van het algemeen bestuur de functie verliest op grond waarvan hij in het algemeen bestuur is benoemd,
stelt hij zijn zetel ter beschikking.
Artikel 8
Het algemeen bestuur bepaalt het algemeen beleid van de vereniging.
Artikel 9
Het dagelijks bestuur bepaalt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, welke werkzaamheden door de
vereniging zullen worden verricht.
Het dagelijks bestuur voert het geldelijk en administratief beheer der vereniging.
Artikel 10
Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder zo dikwijls als het dagelijks bestuur dit wenst of
binnen een maand, nadat vijf leden van het algemeen bestuur daartoe de wens te kennen hebben gegeven.
Artikel 11
De voorzitter en secretaris tekenen tezamen de stukken, die van het algemeen dan wel van het dagelijks bestuur uitgaan
en een officieel karakter dragen of van principiële aard zijn.
MEDEWERKERS
Artikel 12
Het dagelijks bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door vrijwillige medewerkers.
Een of meer van deze medewerkers kunnen, op aanbeveling van het dagelijks bestuur, door het algemeen bestuur
tevens tot adviserend lid van het algemeen en van het dagelijks bestuur worden benoemd.
COMMISSIES
Artikel 13
Door het dagelijks bestuur kunnen commissies worden ingesteld teneinde van advies te dienen in het bijzonder over
onderwerpen, die betrekking hebben op de doelstelling van de vereniging.
Van elke commissie maakt bij voorkeur een lid van het dagelijks bestuur of in elk geval een lid van het algemeen
bestuur deel uit.
FINANCIEN
Artikel 14
De penningmeester legt jaarlijks vóór 1 april aan het dagelijks bestuur verantwoording af van zijn beheer over het
afgelopen boekjaar onder overlegging van de rekening met de daarbij behorende toelichting. Het dagelijks bestuur stelt
de rekening vast en biedt deze vóór 1 juni ter goedkeuring aan het algemeen bestuur aan. Goedkeuring van de rekening
door het algemeen bestuur strekt de penningmeester tot décharge voor zijn beheer. Het algemeen bestuur gaat hiertoe
niet over dan nadat het kennis heeft genomen van het verslag van de commissie als bedoeld in artikel 15.
Artikel 15
1. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 7 van de statuten wordt elk jaar op aanbeveling van het algemeen
bestuur een commissie benoemd, bestaande uit tenminste drie leden, die geen zitting hebben in het algemeen
bestuur, ter controle van het door de penningmeester gevoerde financieel beheer.

2. De commissie kwijt zich uiterlijk in de maand april van het volgend jaar van haar taak en zendt vóór 1 mei
schriftelijk verslag van haar bevindingen in bij de secretaris met een voorstel omtrent de eventueel aan de
penningmeester te verlenen décharge.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het eerste boekjaar wordt geacht te zijn aangevangen op 14 februari 1967 en eindigt op 31 december 1967.
VERSLAG
Artikel 17
De secretaris brengt jaarlijks vóór 1 april aan het dagelijks bestuur schriftelijk verslag uit over de in het afgelopen jaar
door de vereniging verrichte werkzaamheden.
Het dagelijks bestuur stelt het verslag vast en biedt dit vóór 1 juni ter goedkeuring aan het algemeen bestuur aan.
BESLUITEN
Artikel 18
1. Tenzij de statuten of dit reglement anders bepalen, besluiten het algemeen en het dagelijks bestuur bij meerderheid
van geldig uitgebrachte stemmen. Geen besluiten kunnen worden genomen, zo niet tenminste de helft van het
aantal leden ter vergadering aanwezig is.
In dit geval moet een nieuwe vergadering worden belegd, die tenminste tweemaal vier en twintig uur tevoren
bekend moet worden gemaakt met vermelding van de te behandelen punten, waarin door de dan aanwezige leden
met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen besluiten kunnen worden genomen.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, besluit de algemene ledenvergadering bij meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen. Alleen de leden, die de presentielijst hebben getekend, kunnen aan stemmingen in de algemene
ledenvergadering deelnemen.
Artikel 19
1. Tenzij enig stemgerechtigd lid stemming vraagt of zich anderszins tegen verklaart, wordt een besluit geacht met
algemene stemmen te zijn aangenomen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling en hoofdelijk; stemming over personen buiten het geval van verkiezing
van leden van het algemeen en dagelijks bestuur geschiedt schriftelijk door middel van gesloten en ongetekende
briefjes.
3. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
4. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekt meerderheid heeft gekregen, vindt herstemming plaats
tussen de twee personen, op wie bij de eerste stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken de stemmen
wederom, dan beslist het lot.
Artikel 20
Voorstellen, die niet op de vooraf toegezonden agenda van een vergadering zijn vermeld, kunnen door de leden tijdens
de vergadering worden gedaan. De voorzitter beslist of die voorstellen tijdens dezelfde vergadering in behandeling
zullen worden genomen dan wel of de behandeling ervan tot een volgende vergadering zal worden uitgesteld.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
Besluiten, genomen door het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur of de algemene ledenvergadering, die in strijd zijn
met de statuten of met dit reglement, zijn ongeldig.
Artikel 22
In alle gevallen, waarin de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.
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