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STATUTEN
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
PER 18 AUGUSTUS 2010

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
De vereniging is genaamd: Vereniging Vrienden van het Beatrixpark en heeft haar
zetel te Amsterdam. Zij is voor onbepaalde tijd aangegaan.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het leefmilieu in Amsterdam.
Zij richt zich daarbij in het bijzonder op het Beatrixpark en omgeving en op de daar
aanwezige flora en fauna.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het geven van voorlichting;
b. het organiseren van manifestaties, zoals parkconcerten, groen-excursies,
picknicks en dergelijke;
c. het tegengaan van activiteiten voor zover die beogen parkeergelegenheid,
wegenaanleg of bebouwing en dergelijke te realiseren in het Beatrixpark en
aangrenzende groengebieden;
d. het samenwerken met, of het verlenen van steun aan organisaties en personen,
die een doel naleven soortgelijk of verwant aan het doel van de vereniging;
e. het organiseren van jeugdactiviteiten;
f. het aanwenden van alle wettige middelen die voor het gestelde doel
bevorderlijk kunnen zijn.
3. De vereniging kan ter verwezenlijking van haar doelstelling juridische adviezen
inwinnen en zonodig procedures (doen) voeren, bezwaarschriften indienen en
verder die handelingen verrichten welke (formeel) nodig zijn voor de bewaring van
het karakter van het Beatrixpark en haar omgeving.
LIDMAATSCHAP
Artikel 3
- Lid van de vereniging kunnen worden natuurlijk personen en rechtspersonen.
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Wie lid van de vereniging wil worden deelt dit aan het bestuur mee.
het bestuur beslist over de toelating van leden. Bij niet- toelating kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.
- Erelid is degene die door de algemene vergadering als zodanig is benoemd, op
grond van de omstandigheid dat hij of zij zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor de vereniging.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 4
De leden zijn verplicht een periodieke contributie te betalen waarvan de hoogte wordt
vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op
welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze kan geschieden wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten
gesteld, te voldoen, 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.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken.
Het lidmaatschap kan evenwel onmiddellijk worden beëindigd indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat het
lidmaatschap voortduurt.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip dat volgt op de datum waartegen was
opgezegd.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt
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daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft toch de periodieke
bijdrage voor het geheel verschuldigd. Het bestuur kan evenwel dispensatie
verlenen.
GELDMIDDELEN
Artikel 6
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. subsidies;
c. giften, erfstellingen en legaten;
d. overige baten.
2. Aan geldmiddelen en andere activa van de vereniging mag geen andere
bestemming worden gegeven dan ter bevordering van het doel van de vereniging.
BESTUUR
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van
tenminste drie en ten hoogste negen leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering uit één
of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zo een voordracht zijn
bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur
wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. De voordracht van de
leden dient schriftelijk op een zodanig tijdstip bij het bestuur te worden ingediend
dat deze alsnog uiterlijk drie dagen voor de vergadering aan de leden kan worden
toegezonden. De voordracht van de leden moet voor de aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit
van de algemene vergadering, mits dat wordt genomen met tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig
het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen,
dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan,
waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap,
ongehuwd samenwonen en bloed- en aanverwantschap tot in de derde graad.
Een relatie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag.
Ieder bestuurslid is verplicht het bestuur van een relatie als hiervoor bedoeld
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onverwijld op de hoogte te stellen.
Artikel 8
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst
of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een
besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na benoeming af, volgens een door het bestuur
op te maken rooster van aftreden. Na het verstrijken van de termijn van drie jaar is
zij te allen tijde herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster van het aftreden de plaats van de voorganger in.
3. Bij een vacature in het bestuur dient het bestuur binnen redelijke termijn de
procedure met betrekking tot de vervulling van de vacature in te stellen.
4. Ieder bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst door een besluit van de
overige leden van het bestuur gezamenlijk;
5. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk.
6. Onder bezoldiging worden niet verstaan een niet bovenmatige door het bestuur
vastgestelde vergoeding voor de ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten
en een niet bovenmatig vacatiegeld.
7. Alle aan bestuursleden middellijk of onmiddellijk betaalde vergoedingen worden
als zodanig in de jaarrekening van de vereniging opgenomen en toegelicht.
Artikel 9
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, tezamen het dagelijks bestuur vormend.
2. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor, voert de besluiten van
de bestuursvergaderingen uit en kan door het bestuur met de met name genoemde
taken worden belast.
3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering van zowel bestuur als dagelijks
bestuur worden notulen opgemaakt die door het bestuur, casu quo dagelijks bestuur
worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
4. Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter.
5. Bij reglement kunnen nadere regels met betrekking tot de vergadering en de
besluitvorming worden gegeven.
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het
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sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende leder van het bestuur.
4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het
verrichten van transacties buiten de door de algemene vergadering goedgekeurde
begroting welke een bedrag of een belang per transactie te boven gaan als vast te
stellen door de algemene vergadering.
Artikel 10. a.
1. Het bestuur is bevoegd commissies samen te stellen die het bestuur van advies
dienen op bepaalde onderdelen van zijn taak.
2. Het bestuur kan ook de uitvoering van bepaalde onderdelen van het bestuur aan de
commissies opdragen.
FINANCIËLE JAARSTUKKEN; TOEZICHT
Artikel 11
1. Het verenigingsjaar of boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig
december.
2. 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.
3. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur op een
algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige
bescheiden, rekening en verantwoording over het in het afgelopen verenigingsjaar
gevoerd bestuur. De algemene vergadering kan die termijn van zes maanden
verlengen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag uit. Het bestuur is verplicht aan de commissie
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en haar desgewenst inzage te
verschaffen in de bescheiden van de vereniging. De commissie mag zich laten
adviseren.
5. Het bestuur is verplicht de algemene vergadering alle inlichtingen te verschaffen
die deze naar aanleiding van de jaarrekening verlangt.
6. De algemene vergadering stelt op voorstel van het bestuur de jaarrekening vast.
Goedkeuring van de jaarrekening strekt het bestuur tot décharge.
ALGEMENE VERGADERING
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Artikel 12
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering, de jaarvergadering gehouden.
Op deze vergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11;
b. voorzieningen in vacatures, alsmede de benoeming van een nieuwe commissie,
als bedoeld in artikel 15;
c. voorstellen van het bestuur of de leden.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
nodig oordeelt.
4. 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 op het verzoek niet binnen twee weken gevolg wordt gegeven
kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overgaan.
Artikel 13
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Geschorste leden hebben
geen toegang tot de algemene vergadering.
2. Ieder lid heeft één stem.
Artikel 14
1. De algemene vergadering wordt 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 op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt. De notulen
worden in de volgende bijeenkomst van de algemene vergadering vastgesteld.
Artikel 15
1. Voor zover de statuten of wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
vergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
3. Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Het bestuur beslist of er over
andere zaken al dan niet schriftelijk wordt gestemd.
4. Staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen
over personen dan beslist het lot.
5. Stemming bij volmacht is toegestaan mits de gevolmachtigde eveneens lid is van
de vereniging. Elk lid kan voor maximaal vijf andere leden als gevolmachtigde
optreden.
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Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur met
inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. De oproeping geschiedt
door middel van een bericht in één of meer wijkbladen of door middel van een
andere manier die aan het doel beantwoordt.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voor gesteld. Tussen de
dag van oproeping en de dag van de vergadering moeten ten minste zeven dagen
liggen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan moeten ten minste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van dit 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.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing indien in de algemene
vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Bij het besluit tot statutenwijziging kan de inwerkingtreding daarvan
ook op een later tijdstip worden bepaald.
ONTBINDING
Artikel 18
1. De vereniging wordt ontbonden door:
a. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, welk besluit
genomen dient te worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 1 tot en
met 4;
b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard;
c. door het geheel ontbreken van leden;
d. door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak.
2. Het batig saldo bij ontbinding wordt bestemd overeenkomstig het doel van de
vereniging.
3. Tenzij de algemene vergadering of de rechter anders besluit geschiedt de
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vereffening door het bestuur.
4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
REGLEMENTEN
Artikel 19
1. Elk orgaan van de vereniging kan een reglement vaststellen waarbij het zijn eigen
werkwijze regelt. Zo een reglement behoeft de goedkeuring van de algemene
vergadering.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze
statuten.
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