STATUTEN NATUUR‐ EN VOGELWACHT DE VIJFHEERENLANDEN
Laatste wijzing 6 november 1992

SECRETARIAAT: POSTBUS 126 – 4130 EC VIANEN

NOTARIS
Voorstraat 61
Postbus 42
Vianen
Heden de twintigste januari negentienhonderd tweeëntachtig, verschenen te mijnen kantore te Vianen,
voor mij, FILIPPUS JAN BONK, notaris te en wonende te Vianen.
1. de heer JAN VINK, administratief hoofdambtenaar bij het Ministerie van Landbouw en Visserij,
wonende te Acquoy‚ gemeente Geldermalsen, Diefdijk 54;
2. de heer RENÉ JOHAN PONSEN, leraar, wonende te Vianen, Mariënhof 108;
3. de heer JOHAN VAN DEN BERG, krediet‐adviseur, wonende te Vuren, Merellaan 4;
4. ten deze handelende als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging
“NATUUR EN VOGELWACHT "DE VIJFHEERENLANDEN"", gevestigd te Vianen, tezamen vormend het
dagelijks bestuur van die vereniging en alzo die vereniging conform haar statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigende.
De comparanten verklaarden, dat in de algemene vergadering van de door hen vertegenwoordigd
wordende vereniging, gehouden op vijf november negentienhonderd eenentachtig, is besloten de
statuten van de vereniging te wijzigen, de gewijzigde statuten in een notariële akte vast te leggen en
het dagelijks bestuur te machtigen de op grond van de wet nood zakelijke aanpassingen aan te brengen:
dat zij, comparanten in hun gemelde hoedanigheid bij deze, ter uitvoering van voormeld besluit van de
algemene vergadering van de vereniging, de statuten gewijzigd hebben vastgesteld als volgt;

STATUTEN
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: NATUUR‐ en VOGELWACHT "DE VIJFHERENLANDEN”
Zij is gevestigd te Vianen. Zij is opgericht op zesentwintig april negentienhonderd zesenzestig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2.
Het doel der vereniging is
a. bescherming van flora en fauna, in het bijzonder van de vogelstand, alsmede het landschap in de
ruimste zin des woords in de Vijfheerenlanden en het waken tegen water‐‚ bodem en
luchtverontreiniging;
b. het stichten en zelfstandig beheren van natuurreservaten van beperkte omvang en het medewerken
aan de instandhouding van door anderen, hetzij particulieren of instellingen in de Vijfheerenlanden
verworven reservaten;
c. het stichten, zelfstandig beheren en in het bijzonder aan de voorlichting dienstbaar maken van een
verenigingsgebouw binnen de Vijfheerenlanden.
Artikel 3
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het in eigendom verwerven en in beheer nemen van onroerende goederen in de Vijfheerenlanden;
op andere wijze terreinen en afzonderlijke houtopstanden in beheer te nemen, te bewerken en/of te
bewaken;

b. het verrichten van onderzoek en het medewerken aan onderzoek van derden ten behoeve van de
bescherming van natuur en landschap van de Vijfheerenlanden;
c. samenwerking met landelijke verenigingen en andere regionale verenigingen of particuliere
instellingen die een gelijkgericht doel hebben;
d. het geven van voorlichting door het verspreiden van een verenigingsorgaan en andere publicaties,
door cursussen, lezingen en tentoonstellingen en door het organiseren van excursies en voorts door
bemoeiingen bij de overheid, bij rechtspersonen en natuurlijke personen, alsmede door het
ontwikkelen van activiteiten die, in de ruimste zin, aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN
Artikel 4
1. De vereniging kent ereleden, leden, jeugdleden en begunstigers.
2. Tot leden van de vereniging kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die de leeftijd van
zestien jaren hebben bereikt, die van onbesproken gedrag zijn en voorts de doelstelling der
vereniging metterdaad onderschrijven. Zij die jonger zijn dan zestien jaar kunnen met schriftelijke
toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger als jeugdlid worden ingeschreven.
3. De rechten en verplichtingen van jeugdleden worden bij het huishoudelijk reglement geregeld.
4. Het erelidmaatschap kan worden verleend op voordracht van het bestuur, bij besluit van de
Algemene Ledenvergadering aan hen, die zich voor de vereniging of het door de vereniging gestelde
doel, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden
zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributies.
5. Begunstigers kunnen zijn natuurlijke personen van zestien jaar en ouder en rechtspersonen.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Het verzoek om toelating als lid, jeugdlid of begunstiger tot de vereniging moet op een daartoe
verstrekt formulier bij het bestuur worden ingediend.
2. Het bestuur beslist over de toelating.
3. Indien het bestuur op een verzoek om toelating als lid, jeugdlid of begunstiger afwijzend heeft
beslist, kan de belanghebbende deze beslissing aan het oordeel van de eerstvolgende algemene
ledenvergadering doen onderwerpen.
Artikel 6
1. Beëindiging van het lidmaatschap, anders dan dooroverlijden, moet schriftelijk geschieden door
middel van een eigenhandig ondertekende verklaring, welke voor één november, voorafgaande aan
het jaar van uittreding, in het bezit moet zijn van het bestuur.
2. Beëindiging van het lidmaatschap door royement is, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel,
Slechts mogelijk bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, gebaseerd op een met redenen
omkleed voorstel van het bestuur.
3. Een grond voor royement is onder meer aanwezig:
a. in geval voor overtreding van enige wet, verordening of reglement waarvan de voorschriften
overeenstemmen met het doel der vereniging;
b. indien een lid vrijwillig een bestuursfunctie of enigerlei vertegenwoordiging op zich heeft
genomen binnen een andere vereniging of particuliere instelling waarvan het doel en het
werkterrein zich niet verdragen met het doel, genoemd in artikel 2 van deze statuten;
c. bij ernstige benadeling op andere wijze van de belangen der vereniging.

4. In afwijking van het vorige lid van dit artikel is het bestuur bevoegd, zonder daarvoor de
toestemming van de Algemene Ledenvergadering te hebben verkregen, om tot royement van het
lidmaatschap te besluiten indien een lid in gebreke blijft de jaarlijkse contributie of aan andere
geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging te voldoen.

BESTUUR
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen, het wordt door de Algemene
Ledenvergadering uit de meerderjarige leden gekozen.
2. Het geeft uitvoering aan en houdt toezicht op het naleven der statuten, reglementen en besluiten en
beheert de bezittingen der vereniging.
3. Het bestuur is bevoegd, mits met toestemming van de Algemene Ledenvergadering, tot het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 8
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat de
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigt.
2. Indien een lid van het dagelijks bestuur verhinderd is om zijn functie binnen de vereniging uit te
oefenen wordt die functie waargenomen door het bestuurslid dat volgens het huishoudelijk
reglement bevoegd is als plaatsvervanger op te treden.
Artikel 9.
1. Jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering treden twee bestuursleden af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster, met dien verstande, dat van het dagelijks bestuur jaarlijks slechts één
lid zal aftreden. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar voor zover daaraan bij huishoudelijk
reglement geen leeftijdsgrens wordt gesteld.
2. In een tussentijdse vacature wordt op de eerstvolgende vergadering voorzien.

COMMISSIES
Artikel 10
1. Op voorstel van het bestuur kunnen door de Algemene Ledenvergadering commissies worden
benoemd en daaraan voor een nader te bepalen tijdsduur bevoegdheden van het bestuur worden
toegekend en overgedragen.
2. Bevoegdheden van het bestuur kunnen door een commissie alleen worden aangenomen en
uitgeoefend met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van een door het bestuur
vastgestelde instructie.
3. De wijze van benoeming en de samenstelling van commissie wordt geregeld bij huishoudelijk
reglement.
VERGADERINGEN
Artikel 11
Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand april een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze
vergadering wordt (worden):

a. door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen verenigingsjaar en de rekening en
verantwoording over dat jaar afgelegd;
b. door de kascontrolecommissie verslag uitgebracht;
c. de Bestuursverkiezing gehouden;
d. verdere voorstellen behandeld.
Artikel 12
1. Overigens worden ledenvergaderingen gehouden, zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt, of ten
minste zoveel leden als tezamen bevoegd zijn één tiende gedeelte van de stemmen in een Algemene
Ledenvergadering uit te brengen een schriftelijk, met redenen omkleed, verzoek daartoe bij het
bestuur indienen
2. Indien aan dit verzoek niet binnen vier weken wordt voldaan kunnen de leden, door wie het verzoek
is gedaan, zelf tot bijeenroeping overgaan. Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst een eigen
voorzitter aan.
3. De aanvragers zijn echter verplicht bij het in te dienen verzoekschrift de te behandelen onderwerpen
met een memorie van toelichting aan het bestuur op te geven.
Artikel 13.
Het bestuur en de leden zijn gebonden aan de door de algemene ledenvergadering genomen besluiten.
Artikel 14.
1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo vaak dit nodig blijkt.
2. Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen, casu
quo bijeen te roepen op de wijze, zoals in artikel 12 voor een algemene ledenvergadering is
aangegeven.
Artikel 15
De voorzitter leidt alle vergaderingen en stelt de datum vast in overleg met het dagelijks bestuur.

STEMMEN
Artikel 16
1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten, zowel in bestuurs‐ als
ledenvergaderingen, over zaken genomen bij meerderheid van stemmen. Ieder lid (erelid) heeft één
stem.
2. Over zaken wordt als regel mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
3. Bij verkiezing van bestuursleden en van leden van de commissies, bedoeld in artikel 10 van deze
statuten, wordt steeds voor iedere functie afzonderlijk gestemd.
4. Voor verkiezing van personen wordt bij de eerste stemming een volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen vereist. Is bij deze stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan
heeft een herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste
stemmen hebben verkregen.
5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van
stemmen over personen beslist het lot.

GELDMIDDELEN EN ADMINISTRATIE
Artikel 17.
De geldmiddelen der vereniging worden verkregen uit contributies, bijdragen en subsidies,
schenkingen en legaten en eventuele andere baten.
Artikel 18.
1. De penningmeester ontvangt en beheert alle geldmiddelen en is daarvoor persoonlijk aansprakelijk.
2. Voor het openen van een rekening bij bankinstellingen of girodiensten, alsmede voor opheffing en
gelijktijdig beschikken over het gehele tegoed van een rekening, is de medewerking van het gehele
bestuur vereist.
3. Voor elke opname van bij banken en girodiensten gedeponeerde gelden is alleen de handtekening
van de penningmeester noodzakelijk.
4. Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december
Artikel 19
Het verdere beheer der geldmiddelen en bezittingen en de controle op het beheer, de vaststelling der
verplichte bijdragen, alsmede de financiële verhouding tussen de vereniging en andere natuurlijke
personen en rechtspersonen, worden geregeld in of op grond van het huishoudelijk reglement.

WIJZIGINGEN
Artikel 20
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van bestuur of leden, bij besluit van een speciaal
daarvoor bijeen geroepen algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten
minste twee derde der uitgebrachte geldige stemmen
2. De vergadering kan alleen tot die wijzigingen besluiten, waartoe voorstellen zijn geplaatst op de
schriftelijke convocatie, of die het gevolg zijn van amendementen op die voorstellen. Deze
amendementen moeten zich beperken tot de artikelen waarvan een voorstel tot wijziging in de
schriftelijke convocatie is opgenomen
3. De wijzigingen treden niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21
1. Een huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering.
2. Voor wijzigingen is een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen
vereist.
3. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

ONTBINDING
Artikel 22
1. De vereniging kan slechts worden ontbonden, indien op een speciaal daarvoor bijeengeroepen
algemene ledenvergadering ten minste twee derde van het aantal leden der vereniging zich vóór
ontbinding uitspreekt. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een
volgende, ten minste één maand later te houder; vergadering met een meerderheid van twee derde
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Indien ten aanzien
van een besluit tot liquidatie geen nadere regelen zijn gesteld, vindt vereffening, met inachtneming
van de wettelijke bepalingen, plaats door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal ter beschikking worden gesteld van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te 's Grave1and of, zo deze vereniging zelf mocht zijn
ontbonden, door de Algemene Ledenvergadering worden aangewend voor doeleinden, genoemd in
artikel 2 van deze statuten.
SLOTBEPALING
Artikel 23
De gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, worden geregeld door het huishoudelijk reglement of
door het bestuur, behoudens verantwoordelijkheid aan de algemene leden vergadering
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden op tijd en plaats als in den hoofde dezer gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben dezen eenparig
verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de comparanten
en mij, notaris.
(get.) J. Vink, R. J. Ponsen‚ J. v. d. Berg, F. J. Bonk.

