
S T A T U T E N. 
 Naam en plaats van vestiging. 
 
Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam “Oldebert”. 
2. Zij is gevestigd te Tolbert gemeente Leek. 

 Duur. 
 
Artikel 2. 
De vereniging is opgericht op 2 november negentienhonderd eenentwintig en wordt voor onbepaalde tijd voortgezet. 
 Doel. 
 
Artikel 3. 
De vereniging stelt zich ten doel: het werkzaam zijn voor het welzijn – in de meest ruime zin – van de inwoners van 
het dorp Tolbert en omstreken. 
 De middelen om dit doel te bereiken. 
 
Artikel 4. 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. Het organiseren van bijeenkomsten; 
b. Medewerking te verlenen aan alles wat de bloei en vooruitgang van het dorp Tolbert en omstreken zou 

kunnen bevorderen; 
c. Alle andere wettige middelen. 

 Vereniging en boekjaar. 
 
Artikel 5. 
Het verenigings- en boekjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december. 
 Leden. 
 
Artikel 6. 

1. Een aspirant-lid meldt zich als lid aan bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating als lid. Bij niet 
toelating kan de algemene vergadering alsnog besluiten tot toelating. 

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 
3. Naast gewone leden kent de vereniging ereleden; zij worden benoemd door de algemene vergadering, op 

voorstel van het bestuur of van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 
 Einde van het lidmaatschap. 
 
Artikel 7. 
Het lidmaatschap eindigt: 

a. Door de dood van het lid. 
b. Door opzegging vanwege het lid. Deze opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van een 

verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken. Een lid is niet bevoegd door 
opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn 
verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de 
vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsmede wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de 
algemene vergadering. 

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. De ontzetting 
geschiedt door de algemene vergadering. 

 Verplichtingen van de leden. 
 



Artikel 8. 
1. De leden zijn verplicht een periodieke contributie te betalen waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de 

algemene vergadering. 
2. De algemene vergadering kan de leden andere verplichtingen opleggen. 

 Geldmiddelen. 
 
Artikel 9. 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a. Contributie. 
b. Entreegelden. 
c. Subsidies. 
d. Giften. 
e. Overige baten. 

 Bestuur. 
 
Artikel 10. 
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 3 (drie) leden. 
De algemene vergadering benoemt het bestuur uit de leden der vereniging. 
 
Artikel 11. 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan door de algemene vergadering 
worden geschorst of ontslagen. Een schorsing welke niet binnen 3 maanden wordt gevolgd door ontslag, 
eindigt door het verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken 
rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het 
rooster de plaats van zijn voorganger in. 

 
Artikel 12. 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden in elk geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris notulen opgemaakt, die door de 

voorzitter en de secretaris worden vastgesteld. 
3. De besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Staken de 

stemmen dan beslist de voorzitter. 
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels voor bestuursvergaderingen worden gegeven. 

 Bestuurstaak en vertegenwoordiging. 
 
Artikel 13. 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het 
bestuur verdeelt onderling de verschillende werkzaamheden. 

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijk bepaalde onderdelen van zijn taak uit te laten voeren door 
de door hem benoemde commissies. 

3. De voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging 
in en buiten rechte. 

 Jaarverslag, rekening en verantwoording. 
 
Artikel 14. 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig boek te houden dat te allen 
tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering, te houden binnen 3 maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en 
doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over 
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en 
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die 
geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van 
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit. 



4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en haar 
desgevraagd de kas en andere waarde te vertonen alsmede inzage in de boeken en bescheiden van de 
vereniging te verlenen. De commissie mag zich laten adviseren. 

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts 
door de benoeming van een andere commissie. 

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaren lang te bewaren. 
 Algemene vergadering. 
 
Artikel 15. 

1. Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. Op deze vergadering 
komen ondermeer aan de orde: 

a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 alsmede het verslag van de 
aldaar omschreven commissie. 

b. De benoeming van een nieuwe commissie, bedoeld in artikel 14, voor het volgende verenigingsjaar. 
c. Voorziening in vacatures. 
d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een 

algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek niet binnen twee 
weken gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overgaan door middel van het 
plaatsen van een advertentie in een in de gemeente van vestiging der vereniging veel gelezen nieuwsblad. 

 
Artikel 16. 

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. 
2. Ieder lid heeft een stem. 
3. De leden mogen andere leden schriftelijk machtigen voor hen te stemmen. 

 
Artikel 17. 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan 
treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, op als voorzitter. Wordt ook op deze 
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter 
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. 

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering 
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Het bestuur beslist of er over andere onderwerpen al dan niet 

schriftelijk wordt gestemd. 
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft er een tweede 

stemming plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden er herstemmingen 
plaats totdat een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen. Ook in geval de stemmen staken vindt 
er een herstemming plaats. Bij deze herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede stemming) wordt 
telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd 
de persoon of personen op wie bij herstemming het geringst aantal stemmen is uitgebracht. 

5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, is het voorstel 
verworpen. 

6. De schriftelijke stemmingen geschieden met blanco gesloten briefjes. 
 
Artikel 19. 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur; de oproeping geschiedt schriftelijk aan 
de adressen van de leden volgens het eerder genoemde ledenregister, alles onverminderd het bepaalde in 
artikel 15 lid 3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
3. Over onderwerpen welke niet bij de oproeping zijn aangekondigd kunnen geen rechtsgeldige besluiten 

worden genomen, behalve in het geval in de volgende zin bedoeld. Zolang in een algemene vergadering alle 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene 
stemmen, over alle onderwerpen ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is de oproeping niet op de 



voorgeschreven wijze geschied of is enige nadere formaliteit of ander voorschrift omtrent het oproepen of 
houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

 Statutenwijziging. 
 
Artikel 20. 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de 
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat op die vergadering wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging 
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt aan ieder lid dat 
daarom verzoekt, een afschrift als hiervoor bedoeld, verstekt. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte 
stemmen. 

 Ontbinding der vereniging. 
 
Artikel 21. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaald in de leden 
1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 

2. Bij het besluit tot ontbinding dient tevens een besluit te worden genomen over het batig saldo der vereniging. 
Hierbij dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met het doel der vereniging. 

 Huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 22. 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Ook bij huishoudelijk reglement kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd. 

 Slotbepalingen. 
 
Artikel 23. 
In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien, beslist de algemene vergadering. 
 
 


