S T A T U T E N van de “Vereniging Vakantieverblijven Vitens”

Artikel 1.
Naam en zetel.
De vereniging draagt de naam “Vereniging Vakantieverblijven Vitens”.
Zij is gevestigd te Velp, gemeente Rheden
Artikel 2.
Doel.
Het doel van de vereniging is haar leden en hun gezinnen de mogelijkheid te bieden van een
goede en zo goedkoop mogelijke vakantie in een daarvoor geschikte omgeving.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
1.
Het in huur, pacht of eigendom verwerven – dan wel op andere wijze de
beschikking verkrijgen over vakantieverblijven – om deze aan de leden ter
beschikking te stellen tegen vergoeding.
2.
Alle andere wettige middelen die aan het verwezenlijken van het gestelde doel
kunnen meewerken.
Artikel 3.
Tijdsduur.
De vereniging is opgericht op twintig oktober negentienhonderd negenenzestig te Velp.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste verenigingsjaar is geëindigd op
eenendertig december negentienhonderd zeventig.
Artikel 4.
Leden.
Leden der vereniging kunnen zijn:
1.
Personeelsleden van de voormalige naamloze vennootschap N.V. Waterleiding
Maatschappij Gelderland en van diens rechtsopvolgers, de voormalige naamloze
vennootschap N.V. Waterbedrijf Gelderland, de voormalige naamloze
vennootschap N.V. Vitens Gelderland (WG), de huidige naamloze vennootschap
N.V. Vitens.
2.
Personeelsleden van de onder lid 1, genoemde naamloze vennootschappen, die
het bedrijf met pensioen of een regeling voor vervroegd uittreden hebben
verlaten.
3.
De echtgenoot/echtgenote/ partners van een overleden lid onder 1. en 2. lid
bedoeld.
4.
Ereleden van de vereniging zijn zij die zich voor de vereniging buitengewoon
verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden als zodanig benoemd door de
ledenvergadering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van
tenminste vijf leden, mits een meerderheid van tenminste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen vóór het voorstel blijken te zijn.
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Artikel 5.
Donateurs.
1.
2.

Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te
steunen met tenminste de jaarcontributie die de leden van de vereniging betalen.
Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die hun bij of
krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 6.
Toelating
1.
2.
3.
4.
5.

De aanmelding tot lid dient te geschieden bij het bestuur.
Het bestuur beslist omtrent toelating van leden, buitengewone leden en
donateurs en geeft hiervan kennis aan degene die zich heeft aangemeld.
Het lidmaatschap vangt aan op de dag, waarop het bestuur tot de toelating heeft
beslist, welke datum door het bestuur in de kennisgeving aan het toegetreden lid
dient te worden medegedeeld.
Het lidmaatschap is bindend voor het lopende kalenderjaar en wordt telkenmale
stilzwijgend voor de tijd van een jaar verlengd.
Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating
besluiten.

Artikel 7.
Einde van het lidmaatschap.
1.

2.
3.

4.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij
zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
e. door beëindiging van het dienstverband, anders dan in verband met
pensionering, bij de N.V. Vitens, en alsdan aan het einde van de maand,
waarin de dienstbetrekking is opgezegd; van wiens zijde deze opzegging ook
geschied zij.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden met een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter
onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
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5.

6.
7.

8.

Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid
voorts mogelijk:
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de verplichtingen van de leden
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is
geworden of meegedeeld. Het besluit is dan niet op dat lid van toepassing.
Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de
verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen
opzichte uit te sluiten;
b. binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
niettemin de bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders
beslist.

Artikel 8.
Einde van de rechten en plichten van donateurs.
1.

2.

De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door
opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de bijdrage over het
lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9.
Geldmiddelen.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De contributie van de leden.
Hetgeen ontvangen wordt van donateurs.
Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen, legaten en schenkingen.
Hetgeen door de vereniging wordt verkregen uit de exploitatie van
vakantieverblijven.
Hetgeen aan de vereniging ter leen wordt verstrekt, al dan niet onder hypothecair
verband van onroerende goederen.
Alle andere wettelijk verkregen baten.
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Artikel 10.
Bestuur.
Het bestuur der vereniging bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen personen, welke
allen lid dienen te zijn van de vereniging. De bestuursleden verdelen onderling de functies
van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester.
Jaarlijks treden twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster,
hetwelk bindend is. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Artikel 11.
Vacatures.
1.
2.
3.
4.

In tussentijdse vacatures wordt terstond voorzien op de wijze als voor periodieke
vacatures is bepaald.
In geval van een tussentijdse vacature als bedoeld in het vorige lid, wordt daarin
op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.
Een bestuurslid, dat ter voorziening in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster bedoeld in artikel 10 de plaats in van zijn voorganger.
In afwachting van een algemene vergadering kan het bestuur een tijdelijk
bestuurslid benoemen.

Artikel 12.
Bestuursverkiezing.
De bestuursleden worden gekozen op een algemene ledenvergadering aan de hand van een
voordracht, welke door het in functie zijnde bestuur wordt opgemaakt.
Door de leden kunnen eveneens kandidaten worden gesteld. Een desbetreffende voordracht
kan bij het bestuur worden ingediend gedurende een week, nadat de bestuursvoordracht is
bekend gemaakt.
Zij moet ondertekend zijn door tenminste vijf stemgerechtigde leden. De kandidaten dienen
de kandidaatstelling ten bewijze van hun instemming voor akkoord te tekenen.
De voordracht bedoeld in dit artikel wordt tenminste veertien dagen voorafgaande aan de
verkiezing ter kennis van de leden gebracht, door bekendmaking op intranet en eventueel
op een andere door het bestuur te bepalen wijze.
De namen der kandidaten die door de deelnemers zijn gesteld overeenkomstig het in dit
artikel bepaalde, worden voor het begin der vergadering bekend gemaakt.
De verkiezing der door de deelnemers voorgedragen bestuursleden wordt geleid door de
voorzitter van het bestuur.
Artikel 13.
Bevoegdheden van het bestuur.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om
de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur
draagt zorg voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
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Voor het verrichten van de navolgende rechtshandelingen is de machtiging van de algemene
ledenvergadering vereist:
1.
Het verwerven, vervreemden en verhypothekeren van onroerend goed.
2.
Het aangaan van geldleningen een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro
(€ 12.500) te boven gaande.
3.
Het huren van onroerende goederen.
4.
Het optreden ten processen zo eisend als verwerend.
Van deze machtiging moet blijken uit een afschrift of uittreksel uit de notulen der
betreffende algemene ledenvergadering.
Artikel 14.
Jaarverslag – Rekening en verantwoording
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december
daarop volgend.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vier maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen
de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van
baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer
van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken en brengt aan
de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van deze stukken bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het
bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging
voor raadpleging beschikbaar te stellen.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering
worden herroepen, maar slechts door de benoeming van een andere commissie.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang
te bewaren.

Artikel 15.
Algemene ledenvergadering.
1.
2.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met
het verslag van de daar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor
de vergadering.
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3.
4.

Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
artikel 19. De verzoekers kunnen dan anderen belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van notulen.

Artikel 16.
Toegang en stemrecht.
1.

2.
3.

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, buitengewone
leden, ereleden en donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en
geschorste bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid toegang
heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij
heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
ledenvergadering.
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

Artikel 17.
Voorzitterschap – Notulen
1.

2.

De algemene ledenvergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als
omschreven in artikel 15 lid 4 laatste zin, geleid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn
plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur
aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de
vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal
wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 18.
Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
1.

2.

Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.

6

3.
4.
5.

6.
7.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van
de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming of, in geval van een bindende voordracht,
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft dan
opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij
deze herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is
gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming
het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming
het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt
door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen
stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Indien bij een stemming tussen twee
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde dat vóór de stemming
verlangt.

Artikel 19.
Bijeenroeping algemene ledenvergadering
1.
2.

De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk. De termijn voor de oproeping bedraagt ten
minste veertien dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in artikel 21.

Artikel 20.
Huishoudelijk reglement.
Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere
regels omtrent het lidmaatschap, contributie, de wijze van ter beschikking stellen aan de
leden van vakantieverblijven en in het algemeen van die onderwerpen der statuten, welke
een nadere uitwerking behoeven.
Het huishoudelijk reglement zal niet in strijd mogen zijn met de inhoud van deze statuten.
Artikel 21.
Statutenwijziging.
1. Tot wijziging der statuten kan slechts worden besloten in een algemene vergadering
waarin tenminste de helft van het aantal leden der vereniging aanwezig is (de
bestuursleden zelf niet medegerekend) en met een meerderheid van tenminste
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering bijeen
geroepen, waarin met gewone meerderheid van stemmen een besluit kan worden
genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. Ieder lid heeft recht op een exemplaar van de statuten, als mede op een exemplaar
van een statutenwijziging.
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Artikel 22.
Liquidatie.
Op voorstel van het bestuur kan in een algemene vergadering tot ontbinding der vereniging
worden besloten, mits tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is
en het voorstel met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte
stemmen wordt aangenomen.
Indien bij dit besluit geen andere daarvoor zijn aangewezen, is het bestuur met de liquidatie
der vereniging belast.
Een batig saldo zal ten goede komen aan een door de algemene vergadering te bepalen doel
of instantie.
Artikel 23.
Slotbepaling.
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, zomede
ingeval van geschillen, beslist het bestuur.
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