Statuten
Artikel 1
Naam
De vereniging draagt de naam:
Volkstuindersvereniging ‘Nooit Rust’, zij wordt verder in deze statuten
aangeduid als ‘de vereniging’.

Artikel 2
Vestiging
De vereniging is gevestigd te Haarlem.

Artikel 3
Doel
De vereniging heeft tot doel: Het doen beoefenen en bevorderen van
het tuinieren als liefhebberij.

Artikel 4
Leden
Leden van de vereniging kunnen zijn: Personen die de 18-jarige
leeftijd hebben bereikt en actief het tuinieren als liefhebberij
beoefenen op een door de vereniging ter beschikking gesteld terrein.

Artikel 5
Toelating
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
2. Bij niet toelating tot lid kan de Algemene Ledenvergadering tot
toelating besluiten.

Artikel 6
Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap der vereniging eindigt:
a. Door overlijden.
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b. Door opzegging van het lidmaatschap.
c. Door opzegging van het lidmaatschap door de vereniging.
Deze geschiedt door het bestuur en kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij statuten
gesteld, te voldoen
d. Door ontzetting.
Deze geschiedt door het bestuur en kan alleen worden uitgesproken,
wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Tegen het besluit tot opzegging of ontzetting staat de betrokkene
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep te doen op de
Algemene Ledenvergadering.

Artikel 7
Jaarlijkse bijdrage
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die
door de Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld.

Artikel 8
Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf, doch altijd uit een oneven
aantal leden, van wie drie de functie vervullen van respectievelijk,
voorzitter, secretaris en penningmeester, welke tezamen het dagelijks
bestuur vormen, terwijl de functies der overige bestuursleden in het
huishoudelijk
reglement worden geregeld.
De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene
ledenvergadering.
2. Het bestuur wordt gekozen op een algemene ledenvergadering uit
de leden en door de leden.
3. De bestuursleden treden om de twee jaar af en zijn terstond
herkiesbaar.
4. Kandidaatstelling geschiedt overeenkomstig de bepalingen in het
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huishoudelijk reglement.
5. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak als bij
huishoudelijk reglement is bepaald.
6. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd,
kan te allen tijde door de Algemeen Ledenvergadering worden
ontslagen of geschorst.

Artikel 9
Bestuursbevoegdheden
Twee leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de
vereniging in en buiten rechten.
Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden,
bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen behoeft het
bestuur machtiging van een Algemene Ledenvergadering.

Artikel 10
Jaarverslag rekening en verantwoording
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig
december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanig rekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. De kascontrolecommissie, bedoeld in artikel 11, sub 3, brengt
jaarlijks verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering over de
voorgelegde balans en de staat van baten en lasten betreffende het
afgelopen verenigingsjaar.
Keurt de Algemene Ledenvergadering voorgenoemde stukken goed
dan strekt zulks tot algehele décharge van de penningmeester en het
bestuur.

Artikel 11
Ledenvergadering
1. De Algemene Ledenvergadering is de hoogste macht der vereniging.
Door haar genomen besluiten zijn bindend.
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2. Jaarlijks wordt voor 15 maart een Algemene Ledenvergadering
gehouden.
Regelen betreffende de Algemene Ledenvergadering worden gesteld
bij huishoudelijk reglement.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
kascontrolecommissie van tenminste 2 personen, die geen bestuurslid
zijn.
4. Algemene Ledenvergadering worden gehouden:
a. Krachtens besluit van het bestuur of van een vorige Algemene
Ledenvergadering.
b. Op schriftelijk met reden omkleed verzoek, vergezeld van een
opgave van de te behandelen punten, van tenminste éénderde
der stemgerechtigde leden.
Geeft het bestuur binnen een maand aan een zodanig verzoek
geen gevolg dan hebben de verzoekers, het recht zelf tot het
beleggen
van de verzochte vergadering over te gaan.
5. Oproepingen tot alle ledenvergaderingen worden tenminste acht
dagen voor de daartoe vastgestelde datum aan de leden toegezonden.
6. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen, behouden die, welke betrekking hebben op artikel 13.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht
beschouwd.

Artikel 12
Huishoudelijk reglement
De Algemene Ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement van
de vereniging vast.
De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet met die
van de statuten in strijd zijn.
Het huishoudelijk reglement wordt gewijzigd door de Algemene
Ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.
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Artikel 13
Wijziging statuten
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
Voorstellen tot statutenwijziging kunnen door de Algemene
Ledenvergadering slechts behandeld worden, indien tenminste
tweederde van het totaal der stemgerechtigde leden aanwezig is.
Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is,
wordt een tweede Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen, te
houden binnen één maand na de vorige welke tweede vergadering
alsdan bevoegd is tot het nemen van besluiten ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden.
Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen slechts aangenomen
worden met tweederde van het totaal uitgebrachte geldige stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.

Artikel 14
Ontbinding der vereniging
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden door een besluit
van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in het voorgaande
artikel is van overeenkomstige toepassing.
Het batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene
Ledenvergadering te bepalen doeleinden.

Artikel 15
Slotbepaling
Door aanvaarding van het lidmaatschap onderwerpt betrokkene zich
aan de statuten, het huishoudelijk reglement en andere bindende
maatregelen van de
vereniging.
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In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, wordt, indien ook
het huishoudelijk reglement niet van toepassingblijkt, beslist door het
bestuur.
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