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STATUTEN VERENIGING.

Heden de
negentienhonderd een en tachtig verschenen voor mij,
Meester Jacob Hulshoff, notaris ter standplaats de ge--
meente Winschoten: ------------------------------------
1. De Heer Jan Siemons, timmerman/metselaar, geboren --
twee oktober negentienhonderd drie en twintig, wonende
te Scheemda, Merelstraat nummer 40; en ----------------
2. De Heer Reinder Jacob Dijkhuis, chauffeur, geboren -
vijf mei negentienhonderd drie en vijftig, wonende te -
Scheemda, Merelstraat nummer 38; ----------------------
ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectie--
velijk voorzitter en secretaris van de op negentien fe-
bruari jongstleden opgerichte vereniging "HUURDERSVERE-
NIGING SCHEEMDA", gevestigd te Scheemda en als zodanig,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 der sta-
tuten, gemelde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordi--
gende. ------------------------------------------------De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat -
voormelde vereniging werd opgericht op negentien febru-
ari jongstleden op welke oprichtingsvergadering, blij--
kens de aan deze akte gehechte notulen, met algemene
stemmen werd besloten, de statuten, zoals die in die --
vergadering met algemene stemmen werden vastgesteld, te
doen opnemen in een notariele akte, teneinde als vere--
niging volledige rechtsbevoegdheid te verkrijgen. -----
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat -
de statuten, zoals door de algemene ledenvergadering --
vastgesteld, luiden als voIgt: ------------------------
-----------------------STATUTEN. ----------------------
-----------------NAAM, ZETEL en DUUR. -----------------
----------------------Artikel 1. ----------------------
De vereniging draagt de naam "HUURDERSVERENIGING ------
SCHEEMDA". --------------------------------------------
Zij is gevestigd in de gemeente Scheemda. -------------
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, te re-
kenen vanaf de dag harer oprichting, zijnde negentien -
februari negentienhonderd een en tachtig. -------------
-----------DOELSTELLING, TAKEN en MIDDELEN. -----------
----------------------Artikel 2. ----------------------
De vereniging stelt zich ten doel: --------------------
a. het behartigen van de belangen van de bewoners van -
huurwoningen in het dorp Scheemda en in de andere dor--
pen van de gemeente, voor zover daar geen zelfstandige
Huurdersverenigingen aanwezig zijn, welke belangenbe---
hartiging betrekking heeft op zowel de woningen alswel
de woonomgeving; --------------------------------------
b. het waarborgen of doen waarborgen van de rechtsposi-
tie van de huurders in de betrokken buurten; ----------
c. het in gezamenlijk overleg met huurders en bewoners
bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de di-



rekte woonomgeving. -----------------------------------
----------------------Artikel 3. ----------------------
Deze doelstelling tracht de vereniging te realiseren --
door: -------------------------------------------------a. het vertegenwoordigen van huurders in overlegsitua--
ties met verhuurders en overheden op elk nivo; --------
b. het organiseren en/of ondersteunen van akties ter --
realisering van wensen van de huurders ten aanzien van
hun woningen en woonomgeving; -------------------------
c. het nastreven van volledige inspraak van de huurders
bij het woningbouwbeleid, renovatie en aIle overige ---
woonvoorzieningen, alsmede openbare voorzieningen in de
buurten; ----------------------------------------------
d. het verrichten en/of doen verrichten van onderzoeken
terzake het wonen en de woonomgeving in de betrokken --
buurten. ----------------------------------------------
----------------------Artikel 4. ----------------------
De vereniging zal deze taken uitvoeren door middel van:
a. het inschakelen van zoveel mogelijk huurders bij de
werkzaamheden en het werken in zo groot mogelijke open-
heid naar de huurders toe; ----------------------------
b. het aanwenden van die middelen die via wettelijke --
wegen ten dienste van de huurders staan. --------------
----------------------Artikel 5. ----------------------
De financiele middelen van de vereniging bestaan uit: -
a. contributies van de leden; -------------------------
b. bijdragen en schenkingen; --------------------------
c. renten en tegoeden. --------------------------------
----------------------Artikel 6. ----------------------
De vereniging kan zich als lid aansluiten bij een ge---
lijkrichte landelijke organisatie en/of andere samen---
werkingsvormen in haar omgeving. ----------------------
---------------------ORGANISATIE. ---------------------
----------------------Artikel 7. ----------------------
1. Leden van de vereniging zijn huurders en andere be--
woners van huurwoningen in het gebied van de vereni----
ging, die schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven
lid van de vereniging te willen worden. ---------------
2. Het lidmaatschap eindigt door: ---------------------
a. opzegging; -----------------------------------------
b. royement. Een lid kan op voordracht van het bestuur
door de ledenvergadering worden geroyeerd wanneer hij -
de belangen van de vereniging heeft geschaad. Een be---
sluit tot royement van een lid wegens het weigerachtig
zijn de contributie te betalen, kan worden genomen door
het bestuur; ------------------------------------------
c. verhuizing uit het werkgebied der vereniging; ------
d. overlijden. ----------------------------------------
----------------------Artikel 8. ----------------------
1. Het bestuur bestaat uit tenminste negen en ten hoog-
ste dertien leden, die allen uit en door de leden wor--
den gekozen. ------------------------------------------



2. Er wordt naar gestreefd, dat het bestuur zoveel mo--
gelijk verdeeld is over de verschillende buurten in het
werkgebied. -------------------------------------------
3. De voorzitter wordt in funktie gekozen door de leden
tijdens de algemene ledenvergadering. -----------------
4. De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaren,
te beginnen een jaar na de oprichtingsvergadering. Na -
het eerste volledige jaar (gerekend vanaf de datum der
oprichting) treedt het gehele bestuur af en is terstond
herkiesbaar. ------------------------------------------Het verdere rooster van aftreden wordt bij huishoude---
lijk reglement vastgesteld, waarbij steeds ieder be----
stuuslid terstond herkiesbaar is. ---------------------
5. Bestuursleden kunnen, indien zij naar de mening van
de leden het belang van de vereniging hebben geschaad -
of hun taken niet naar behoren vervullen, uit hun funk-
tie worden ontheven. ----------------------------------
Om een dergelijk besluit te kunnen nemen, dient een mi-
nimaal aantal leden aanwezig te zijn op de ledenverga--
dering, zulks nader te regelen in het huishoudelijk re-
glement. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig
is, kan een nieuwe vergadering uitgeschreven worden, --
waarop ongeacht het aantal aanwezigen besluiten genomen
kunnen worden. ----------------------------------------
----------------------Artikel 9. ----------------------
1. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt ge----
vormd door de voorzitter, de secretaris en de penning--
meester. ----------------------------------------------2. De voorzitter en een der overige leden van het dage-
lijks bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en ---
buiten rechten. ---------------------------------------
3. Tot de taak van de voorzitter behoort het bijeenroe-
pen van de bestuurs- en ledenvergaderingen en het lei--
den van deze vergaderingen. ---------------------------
4. Tot de taak van de secretaris behoren: -------------
a. het verzorgen van de verslagen van de vergaderingen;
b. het jaarlijks uitbrengen van het jaarverslag van de
vereniging, inhoudende een samenvatting van de werk----
zaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar. ----
5. Tot de taken van de penningmeester behoren: --------
a. het beheren van de financiele middelen van de vere--
niging; -----------------------------------------------
b. het jaarlijks uitbrengen van een financieel jaarver-
slag onder meer inhoudende de ba1ans en de rekening van
baten en lasten over het afgelopen jaar; --------------
c. het innen van de contributies. ---------------------
----------------------Artikel 10. ---------------------
1. Tenminste ~~nmaal per jaar wordt een algemene leden-
vergadering gehouden. ---------------------------------
Deze ledenvergadering dient in elk geval voor dertig --
juni van ieder jaar plaats te vinden ter behandeling --
van de verslagen van de secretarisen de penningmeester



conform artike1 9 lid 4 en 5 van deze statuten. -------
2. De bes1uitvorming op de ledenvergadering geschiedt -
bij eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij de sta--
tuten anders bepa1en. ---------------------------------
Over personen dient in ieder geva1 schrifte1ijk te wor-
den gestemd. ------------------------------------------
3. Indien tenminste tien procent (10%) van het aantal -
ingeschreven leden de bijeenroeping van een ledenverga-
dering wenst en dit schriftelijk aan het bestuur ken---
baar maakt, is de voorzitter gehouden binnen vier weken
na ontvangst van het verzoek een ledenvergadering bij--
een te roepen. ----------------------------------------
Voor het overige stelt het bestuur de data van de ver--
gaderingen vast, a1smede de agenda. -------------------
4. Het bestuur vergadert zo dikwijls a1s door de be----
stuursleden noodzakelijk wordt geacht. ----------------
-----------------FINANCIELE CONTROLE. -----------------
----------------------Artikel 11. ---------------------
1. De 1edenvergadering benoemt te1kenjare op de in ar--
tikel 10 lid 1 genoemde vergadering een financie1e con-
trole-commissie. --------------------------------------
2. Deze commissie bestaat uit twee leden van de vereni-
ging, welke niet in familiere1atie mogen staan tot een
der bestuursleden of deel mogen uitmaken van het be----
stuur der vereniging. ---------------------------------
3. Te1kenjare treedt het 1angstzittende lid af en is --
niet terstond herkiesbaar. ------------------------~---
4. De comrnissie brengt van haar bevindingen verslag uit
aan de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel
10 lid 1. ---------------------------------------------
5. In afwijking van het gestelde in lid 3, treedt het -
eerste jaar na oprichting van de vereniging een der ---
commissieleden af na loting. --------------------------
6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoor-
ding wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering -
een andere commissie bestaande uit vijf leden, welke --
een nieuw onderzoek doet. Deze commissie brengt binnen
een maand verslag uit aan de algemene vergadering, die
daarna aIle door haar noodzakelijk geachte maatregelen
neemt. ------------------------------------------------
---------------WIJZIGING EN ONTBINDING. ---------------
----------------------Artikel 12. ---------------------
a. Een bes1uit tot wijziging van de statuten of tot ---
ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen
in een speciaa1 daartoe belegde vergadering, met ten---
minste twee/derde van het aantal ge1dige stemmen; -----
b. In geval van wijziging van de statuten dienen de ---
voorste1len tot wijziging tenminste een week vooraf----
gaande aan de ledenvergadering aan de leden te worden -
toegezonden, of op een daartoe geschikte plaats ter in-
zage te worden gelegd; --------------------------------
c. In geva1 van ontbinding der vereniging wordt het dan



zittende bestuur belast met de liquidatie van de vere--
niging, tenzij de ledenvergadering andere 1iquidateuren
aanwijst. ---------------------------------------------
De bij liquidatie aanwezige baten worden aangewend voor
door de ledenvergadering te bepa1en zodanige doe1einden
als het meest met het doe1 der vereniging overeenkomen.
---------------------SLOTBEPALING. --------------------
----------------------Artike1 13. ---------------------
Het huishoudelijk reg1ement en andere, binnen de vere--
niging vigerende reg1ementen mogen niet strijdig zijn -
met deze statuten. ------------------------------------
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist
het bestuur, tenzij hierin door het huishoudelijk re---
glement wordt voorzien. -------------------------------
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is ver1eden te Win--
schoten op de datum in het hoofd dezer akte verme1d. --
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen die aan mij, notaris, bekend zijn,
hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze -
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen. ------------------------
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door -
de comparanten en mij, notaris, ondertekend. ----------


