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NOTARISSEN
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Voorstel tot fusie Huurdersvereniging "Op het Zuiden" en
H u urdersveren igi ng St. Pietersrade en Hu urdersverenigin g
Hee rlen/Tree beek/Molenberg

Annex: 1x toelichting op voorstel
1x huidige statuten Huurdervereniging "Op het Zuiden"
1x ontwerpstatuten Huurdersvereniging "Op het Zuiden"

De ondergetekenden van dit voorstel zijn:

1. Het voltallige bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
genaamd: Huurdersvereniqing "Op het Zuiden', met zetel te
Roermond, kantoorhoudende te 6042 BB Roermond, Oranjelaan 51 A,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 12050960, hierna te noemen: 'de Verkrijgende Verenigingi en

2. Het voltallige bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
genaamd : H u urdersvereniqino HeerlenrTreebeek Molen bero, met zetel
te Heerlen, kantoorhoudende te 6416 AS Heerlen, Joost van Vondelstraat
2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40190368, hierna te noemen: 'de Verdwijnende
Vereniging l'; en

3. Het voltallige bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
genaamd: Huurdersverenioinq St. Pietersrade, met zetel te Kerkrade,
kantoorhoudende te 6463 DB Kerkrade, Akkerheide 88, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40190126 hierna te noemen: 'de Ve de ll"

De Verdwijnende Vereniging I en de Verdwijnende Vereniging ll hierna ook
tezamen te noemen: "de Verdwijnende Verenigingen".

De ondergetekenden verklaren vooraf:
- De Verdwijnende Verenigingen en de Verkrijgende Vereniging, hiema

samen te noemen: 'de Fuserende Verenigingen', zijn verenigingen met
volledige rechtsbevoegdheid en hebben het voornemen te fuseren in de
zin van afdeling 1 tot en met 3 titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en wel
zodanig dat de Verkrijgende Vereniging het gehele vermogen van de
Verdwijnende Verenigingen onder algemene titel verkrijgt en waarbij de
Verdwijnende Verenigingen ophouden te bestaan.

- De leden van de Verdwijnende Verenigingen worden op grond van het
bepaalde in artikel 2:311lid 2 Burgerlijk Wetboek ("van rechtswege") lid
van de Verkrijgende Vereniging.

- Geen van de Fuserende Verenigingen heeft een raad van
commissarissen.

- De Fuserende Verenigingen hebben dezelfde rechtsvorm.
' Geen van de Fuserende Verenigingen is ontbonden, in staat van

faillissement verklaard of heeft surseance van betaling aangevraagd.- Er zijn geen (rechts)personen die anders dan als lid bijzondere rechten,
als bedoeld in artikel 2;320 juncto artikel 2:312lid 2 onderdeel c Burgerlijk
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Wetboek ten opzichte van de Verdwijnende Verenigingen hebben.

De besturen van de Fuserende Verenigingen doen hierbii het volgende
voorstel tot fusie:
1. De Verdwijnende Verenigingen zullen fuseren in de zin van afdeling 1 en 2

titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek met de Verkrijgende Vereniging, waarbij
de Verkrijgende Vereniging het gehele vermogen van de Verdwiinende
Verenigingen onder algemene titel verkrijgt en waardoor de Verdwijnende
Verenigingen ophouden te bestaan.

2. De stafuten van de Verkrijgende Vereniging zullen ter gelegenheid van de
fusie gedeeltelijk worden gewijzigd, waarbij de naam van de Verkrijgende
Vereniging wordt gewijzigd in: Huurdersvereniging Wonen Zuid. De
huidige statuten van de Verkrijgende Vereniging worden als bijlage aan dit
fusievoorstel gehecht. Het ontwerp van de statuten, zoals die gaan luiden
na de fusie, wordt eveneens als bijlage aan dit fusievoorstel gehecht.

3. Aan geen van de bestuurders, en/of enige bij de fusie betrokken derde, zal
enig voordeel in verband met de fusie worden toegekend.

4. Helbestuur van de Verkrijgende Vereniging zal na de fusie als volgt zijn
samengesteld:
1. de heer Hubertus Theodora Stephanus Bex, geboren te Wijnandsrade

op 29 december 1946;
2. de heer Johannes Marie Paul Antonius Meijers, geboren te Echt op 22

september 1953;
3. mevrouw Helena Christina Elisabeth Valkenburg, geboren te Surabaja

(lndonesië) op 10 februari 1952;
4. de heer Arnold Gertruda de Haas, geboren te Merkelbeek op 2 juli

1950;
5. de heer Joseph Wiersma, geboren te Heerlen op 9 december 1939;

te Brunssum op 26. mevrouw Josella Arnolda Maria Damen,

7. mevrouw Johanna Hendrika Hermes, geboren te Kerkrade op 24
september 1939;

8. de heer Frederik Johannes Göbbels, geboren te Heerlen op 25
augustus 1941;

9. René Jozef Willem Sulmann, geboren te Kerkrade op 12jui 1965.
5. De financiële gegevens van de Verdwijnende Verenigingen zullen in de

jaarrekening of andere financiële verantwoording van de Verkrijgende
Vereniging worden verantwoord met ingang van 1 januari 2021.

6. ln verband met de overgang van het lidmaatschap van de Verdwijnende
Verenigingen worden geen maatregelen genomen.

7. De werkzaamheden van de Verdwijnende Verenigingen zullen door de
Verkrijgende Vereniging op dezelfde voet worden voortgezet.

8. ln de statuten van de Fuserende Verenigingen zijn geen bepalingen
opgenomen over goedkeuring van het besluit tot fusie, als bedoeld in
artikel 2:312lid 2 onderdeel i Burgerlijk Wetboek.

9. De fusie heeft geen invloed op de grootte van de goodwill en de
uitkeerbare reserves in de balans van de Verkrijgende Vereniging.

-H an dte ke ni nge n pagi n a volgt-
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Toelichting

Toelichting door het bestuur van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid genaamd: Huurdersvereniqinq "Op het Zuiden", met
zetel te Roermond, kantoorhoudende te 6042 BB Roermond, Oranjelaan 51 A,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 12050960, op het voorstel tot fusie tussen, Huurdersvereniging "Op
het Zuiden", hierna ook te noemen: 'de verkriigende vereniging" en
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid genaamd:
H u urdersveren igi nq Heerlen/Treebeek/Molen berq, met zetel te Heerlen,
kantoorhoudende te 6416 AS Heerlen, Joost van Vondelstraat 2, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40190368, hierna te noemen: "de verdwiinende vereniging l" en de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid genaamd: Huurdersvereniqinq
St. Pietersrade, met zetel te Kerkrade, kantoorhoudende te 6463 DB
Kerkrade, Akkerheide 88, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 40190126, hierna te noemen: "de
verdwijnende vereniging ll".

De verkrijgende vereniging en de verdwijnende vereniging I en de
verdwijnende vereniging ll, hierna gezamenlijk ook te noemen: "de fuserende
verenigingen" hebben het voornemen te fuseren in de zin van afdelingen 1

en 2 titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, waarbij de verdwijnende vereniging I en
de verdwijnende vereniging ll ophouden te bestaan.
Bij deze fusie verkrijgt de verkrijgende vereniging het gehele vermogen van de
verdwijnende vereniging I en de verdwijnende vereniging ll onder algemene
titel.

Redenen voor de fusie

Het bestuur van de verkrijgende vereniging acht de fusie op zakelijke gronden
noodzakelrjk op grond van een gewenste vereenvoudiging casu quo
gelijkstroming van de door de fuserende vereniging uitgeoefende activiteiten.
Ten gevolge van de fusie zullen alle activa en passiva van de verdwijnende
vereniging I en de verdwijnende vereniging ll van rechtswege overgaan op de
verkrijgende vereniging en houden de verdwijnende vereniging I en de
verdwijnende vereniging ll op te bestaan. Het zelfde resultaat kan worden
bereikt door een overdracht van activa en passiva aan de verkrijgende
vereniging gevolgd door een liquidatie van de verdwijnende vereniging I en de
verdwijnende vereniging ll. De optie van de juridische fusie is uitsluitend
gekozen om praktische redenen en zorgt daarnaast voor een continuiteit van
het huurderswerk, een continuiteit van de formele organisatie en het behoudt
van professionele ondersteuning.

Verwachte gevolgen voor de werkzaamheden

Geen andere dan een beperking van de administratieve werkzaamheden,
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welke de door de fuserende vennootschappen uitgeoefende activiteiten met
zich meebrengen.

Toelichting uit juridisch, economisch en sociaal oogpunt

Juridisch
Alle rechten en verplichtingen van de verdwijnende vereniging I en de
verdwijnende vereniging ll zullen na de fusie gedragen en uitgeoefend worden
door de verkrijgende vennootschap.

Economisch
De fusie zal resulteren in een besparing op administratieve en andere
kostenposten.

Sociaal
Vanuit sociaal oogpunt heeft de fusie geen enkel gevolg voor de
werkgelegenheid en voor de arbeidsomstandigheden. Bij de verdwijnende
verenigingen zijn geen werknemers in dienst, de medewerker in dienst van de
verkrijgende vereniging ondervinden geen hinder van de fusie.

Getekend te \À*tL op to- t\- 't 01 0
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STATUTENWIJZIGING

Op dertig ju
Hubertus Cremers,

ni twee duizend acht, verschenen voor mij, Mr' Rudolf Matheus
notaris te Roermond:

1. de heer Arie KuijPer, ambtenaar, wonende le 6471 JR Kerkrade, "*.--"
Schovetweg 80, geboren te Amsterdam op elf februari negentienhonderd -
acht en veertig, van Nederlandse nationaliteit, rijbewijsnumme
3306361004, ongehuwd, 

-

2. de heer Wilhelmús Joseph Maria Dings, directeur, wonende te 5912 BE *
Venlo, Tegelseweg 187, geboren te Tegelen op vijf februari
negentienlronderdleven en zestig, van Nederlandse nationaltteit
paipoortnummer: NMDRB6546, ongehuwd' 

-

voldens hun verklaring te dezen handelende in hun respectieve hoedanigheid. *
vooirzitter en van gevõlmachtigde van het bestuur van de vereniging genaamd.

Huurdersplatform "Op het Zuiden", met zetel te Roermond, ------ -*:--_
kantoorhoudende te Ofi¿S AB Roermond, Kapellerlaan 67 a (correspondentie- *
adres: Postbus 2356, 6040 DC Roermond), -----------------
welke vereniging is ingeschreven in het handelsregis-ter van de Kamer Van-*
Koophandel en Fabrieken, onder nummer: 12050960,
Decomparanten,handelendealsgemeld,verklaarden:T
- dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bìj akte op negen

en twintig december tweeduizênd vier verleden voor Mr. J.J.L, Dietz,-
destijds notaris te Roermond; -----
dat d'e algemene vergadering van de vereniging in haar vergadering van-
zes juni tirueeduizend acht heeft besloten de statuten te wijzigen; 

-
dat ier uitvoering van het vorenstaande de statuten van de vereniging 

-hierbij worden géwijzigd en geheel opnieuw worden vastgesteld als volgt:-
STATUTEN
Naam en
Artikel 1

De veren

Doel en middelen-
Zij heeft haar zetel te Roermond

Artikel 2
De vereniging is een organisatie van huurders die de belangen behartigen van

de huurders van de Stichting Wonen Zuid en heeft ten doel

1. Het zijn van een organisati e voor de leden waarin op basis van overleg-
g ekomen kan worden tot een gezamenlijke standpuntbepaling oP het
gebied van de volkshuisvesting met als ui teindelijke doelstelling he

behartigen van en opkomen voor de belangen van huurders van de--
Stichting Wonen Zuid

2. Het schepPen van bel
bewonerscommissies

iging draagt de naam. Huurdersvereniging "Op het Zuiden"'

eidsrnatige kaders waarbinnen de afdelingen of 
-_van de vèreniging overleg kunnen voeren met de --

regiodirecties van de Stichting Wonen Zuid
3. Het fungeren als een facilitaire organisatie

of bewonerscommissies van de vereniging
ten behoeve van de afdelingen

4. Het ondersteunen van de werkzaamlreden van de afdelingen of "-^**** *
bewonerscommissies van de vereniging

5 Het zi.|n, namens de leden van de vereniging, van de overlegpartner Voor -
de Stithting Wonen Zuid zoals becloelcl in de Wet op het overleg huurders
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Artikel 3
Beoogd wordt dit doel te verwezenlijken door onder meer.
1, Het bevorderen van een goede relatie tussen de Stichting Wonen Zuid en-

haar huurders
2. Het kennis nemen en beoordelen van het beleid en het functioneren van de

stichting wonen Zuid. Een en ander voor zover het de belangen van de -huurders betreft.-*
3. Het voeren van overleg met. en het uitb rengen van al dan niet schriftelijk

advies aan de Stichting Wonen Zuid over de in de Wet op het ove rleg
huurders verhuurder genoe mde

behande d en welke onderwerpe n door de afdeling dan wel door de
bewone rscommissies met de onder haar gebied ressorterende regionale
directie van Wonen Zuid worden besproken. De verdeli ng van
onderwerpen wordt in het huishoudelijk reglement. '-4. Het bevorderen van nheid en eigen verantwoordelÍjkheid van *

8. Bevorderen dat huurders, afdelingen en bewon erscornmissies op een-
goede manier hun belangen kunnen behartigenI Bevorderen dat huurders, afdelingen en bewonerscommissies facilíteiten -en middelen hiertoe kunn en verwerven.

10. Het doen van a
daartoe bevord

lles wat met het vorenstaande verband houdt en I of-
Lidmaatschap

1. Leden van de vereniging zijn huurders van Stichti ng Wonen Zuid voor
zover wordt voldaan aan de definitie van het begrip huurder zoals bedoeld
in de Wet op het overleg huurders verh uurder

2. Het lidmaatschap van de verenigíng geefi recht om lidmaatschapsrechten-
uit te oefenen in de afdeli ng en vereniging

Voorwaarden voor het lidmaatscha

bepaalt de onden¡yerpen welke o

opgenomen
de betrokke

onderwerpen. De
p centraal niveau

algemene vergadering *
met Wonen Zuid worden

de huurders bij het woningbeheer, het woongenot en de leefbaarheid van *-
de buurt.

5, Het opr"ichten van afdelingen en / of bewonerscomrnissies in haar
werkgebied

6. Het aldan niet tegen betaling verlenen van diensten aan de huurders door
middel van ondersteuning, scholing en voorlichting. -^-*

7. Het ontwlkkelen en stimuieren van vernieuwingen*in de volkshuisvesting-
ten bate van de huurders_ ;

Artiket4 --*

erlijk kan zijn

v-
ArtikelS
1 Leden dienen het doel van de vereniging te onderschrijven.

De leden zijn verplicht contributie te 6etãlen overeenkomstig de bepalingen
.)

Aanmelding

1. De opgaaf als lid geschiedt schriftel ijk bíj het bestuur van de verenrglng
Het lidmaatschap wordt verkre gen nadat aanmelding door het be stuur is
aanvaard
Aanvaarding van het lidmaatscha p geschiedt schríftelijk.
Een eventueel afwijzend besluit

2

,)
J
À
I

aan betrokkene medegedeeld
wordt schriftelijk en met redenen omkleed
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Einde lidmaatsch
Artikel 7 ---*-
Het lidmaatschaP eindigt:
1

2
3

4
Ã

Door overlijden --- 
-"'

artikelen 4 en 5 van deze statuten,
Door royement.
Wanneer een lid een contributieachterstand van meer dan twaalf maanden

heeft laten ontstaan.-"'*"' -

Royement
Artikel B

1. Royement kan geschieden door het bestuur. Royement kan alleen worden

uitgesp roken wanneer een lid in strijd met de statuten, reg lementen of-
besluiten van de vereniging handelt of de vereniging oP onrede lijke wijze -
benadeelt

Door schriftelijke opzegging bij het bestuur
Door schrifteti]ke oþzegging namens de vereniging wanneer het lid niet-
meer voldoet ãan de véieisten voor het lidmaatschap als gesteld in de -_-

De geroyeerde heeft het recht van beroep bij een door de algemene

verfadering ín te stellen beroepscommissie. De uitspraak-vafl dê-
neróepscoñmissie is bindend. Deze uitspraak dient schriftelijk te worden -
beargLmenteerd. Voorafgaand aan een besluit van de beroepscommissie-
heefitret lid het recht gehoord te worden door de beroepscommissie. --
De geroyeerde kan biñnen zes weken, te rekenen vanaf de dag Waarop -
aan het iid bericht van royement werd medegedeeld, in beroep gaan. *=--
Zolang de beroepscornmlssie geen uitspraak heeft gedaan en zolang nie-t-

ãan eüentueel nåder gestelde voon¡raarden is voldaan, is het betrokken lid
geschorst in de uitoefèning van de rechten aan het lidmaatscha

2

tJ

verbonden.
4. De beroepscommissie zal binnen tien weken bijeen worden geroepen en -

een uitspraak doen ten aanzien van het ingediende be¡gep'- . . .

5. Geroyeérden kunnen slechts met toestemming van het bestuur opnieuw tot
de vereniging worden toegelaten

a. uit een in functie ge kozen voorzitter;
b. uit een afuaardiging van één persoon van elke afdeling.
Het eerste bestuur van de gewijzigde vereniging bestaat uit dezelfde---

Bestuur vereniging
Artiket I _ -,--"
1. Het bestuur van de vereniging wordt gekozen uit en door de huurders van

de stichting wonen Zuid die lid zijn van de vereniging en bestaat:

leden als het voorgaande bestuu
Z. Om voor benoemiñg in aanmerking te komen, dient de betrokkefle. 

-
a. Geen maatschaÞpelijke functie-te vervullen die naar het oordeel van de

algemene vergadering onverenigbaar ziin met het bestuurslid-
maatschap van de vereniging;

b. Niet een functie te vervullen in een orgaan van de Stichting Wonen 
-Zuid. - -*-

3. De door de algemene vergadering gekozen bestuursleden kiezen u¡t hun -
midden de secretaris en penningmeester

4 Elk bestuurslid treedt uiterlijk víer jaar na ztjn benoeming af, volgens een-
door het bestuur op te stellen rooster van aftreden, doch is terstond-
herkiesbaar
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5. Een rooster
6 Flk bestuurs

vergadering.
7. De schorsing van een bestuursiid. die niet binnen drie maanden wordt 

-

Bevoegdheid en vertegenwoord iging bestuur vereniging
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de veren rgrng
2. Het bestuur is bevoegd, mits voora fgaande goedkeuring van de algemene

vergadering, te besluiten tot het aangaan van de overeenkomsten tot het -kopen, vervreemden en bezwa ren van registergoederen en tot het --_--aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofclelijk medeschuldenaa r ve rbíndt, zich voor een derde sterk maakt of -zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

7. Het bestuur is bevoegd tot het voo rdragen van de zogenaamde
huurderskandidaten voor de Raad van Toezicht van de Stichting Wonen
Zuíd. ln het huishoudelijk reglem ent is de procedure uitgewerkt die in

van aftreden r¡¡ordt in het huishoudelijk reglement vastgesteld.
iid kan te allen tijde worden geschorst doór de algerneñe *---,*

gevolgd door ontslag, eindigt door het verlopen van die termijn. *-*
8. Nieuw gekozen bestuursleden aanvâarden'hun functie terstond na hun-

benoemíng en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun
voorganger in. ln afwijking van lid 4 van dit artikel kan de zittingsperiode -_
korter zijn dan vier jaar.

9. Bestuursleden kunnen te allen tijde ontslag nemen.
10. De voordracht van nieuw te benoemen of ie herbenoemen bestuursleden -aan de algemene vergadering geschiedt door de leden enl of het bestuur,-

Het bestuur nodigt de leden nadrukkelijk uit kandidaten voor te dragen. 

-Voordrachten dienen ten minste vier weken vóór de algemene vergädering
schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend, :

11. Een bestuurslid treedt af als hij geschorst of geroyeerd is of als hem het -lidmaatschap is opgezegd of wanneer hij geãn lid meer is van de
verenigf ng.

12.Zolang niet alle vacatures in het bestuur zijn ingevuld vormen de *::* --.
overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur, Het bestuur 

-bevordert dai binnen afzienbare tijci in openstaañde vacatures wordt
voorzíen. ln het huishoudelijk reglement is de procedure uitgewerkt die in -werking treedt hoe het bestuur dient te handelbn in voorkomende situaties.

3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vereniging kan tevens 
-vertegenwoordigd worden door de voorzitter tezamen met de secretarís of

tezarnen met de penningmeester.
4. Het bestuur bereidt de algemene vergadering van de vereniging voor erì-

zorgt voor de uitvoering van de door de algemene vergaderiñg lenomen *
besluiten.

5. Het bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan vân--
directieleden. De taken en bevoegdheden worden door het bestuur__--_
beschreven in een zogenaamd managementstatuut. Het bestuur is tevens

, bevoegd de directie algemene aanwijãingen te geven.
6. Hel bestuur is bevoegd zich, de verenigiñg en oe afdelíngen te laten

bijstaan door deskundigen. De taken en bãvoegdheden ùan deze
deskundigen worden door het bestuur in een bãstuursbesluit bepaa
Deze deskundigen kunnen bij bestuursbesluit worden gemachtigd namens
de vereniging op te treden.

werking treedt hoe het bestuur dient te handelen in voorkonlende siir_¡at¡es
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B. Het bestuur is bevoegd, na goedkeuring van de algemene vergadering, te

besluiten tot het aang aan en het ontbinden van een
samenwerkingsovere enkomst met de Stichting Wonen Zuid

Bestuursvergaderingen verenigi ng 
--Artikel 11

ar wordt een bestuursvergadering gehouden en1. Ten minste vier maal Per ja
verder wanneer de voorzitte r of ten minste twee andere bestuursleden dit-
verlange n, De bestuursvergaderingen zijn uitsluitend toegankelijk voor --
bestuursleden en directie van de vereniging, tenzij het bestuur anders-
beslist.

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen.-
bestuurslid zich tegen deze wrjze van besluitvorming schriftelijk verzet en -
alle bestuursledeùan de besluitvorming deelnemen . Deze besluitvorming

dient schriftelijk vastgelegd te worden---*
3. Alle besluiten, daaroirdeibegrepen de besluiten als bedoeld in lid 2,

worden genomen met gewoñe meerderheid van de uitgebrachte geldige -
stemmeñ, mits voor wa-t de in de vergadering genomen besluiten betreft de

meerderl-teid van de in functie zijndebestuursleden aanwezig is' ls het ---
vereiste aantal niet aanwezig dán wordt conform de overige regels van dit

statuut een tweede vergadeñng bijeengeroepen waarin ongeacht het 

-aantal aanwezige bestuursleden besluiten kunnen worden genomen ?V9r I-è 
punten die oip de agenda stonden van de eerste vergadering waarin het

quorum niet weid gehãald. Bij staken van stemmen over zaken is het --.-
voorstel verworpen.

4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn .....-.-
uitgebracht.

5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk bij handopsteking gestemd, tenzij de-

6

vergadering tot schriftelijke stemming besluit. Stemming over personen-
moËt scnriñelijk plaatsv¡irOen, maar àls niemand van de leden zich

daartegen veáei, mag de vergadering haar besluiten per acclamatie-
nemenl lndien bij een eerste Jtemming over personen geen van de--
XrnOiOrt"n meeídan de helft van de stemmen heeft gekregen vindt een-
twàede stemming plaats. lndien bij een tweede stemming nog geen. van de

kandidaten meeidan de helft van de stemmen heeft gekregen, vindt een -
ãàroe stemming plaats tussen de twee kandidaten dìe bij de tweede
stemming de mãäste stemmen hebben gekregen. lndien bij.de tweed

stemmin! meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben
gekregeñ als één van de twee kandidaten met de hoogste stemmen

úorde"n ook zij in herstemming gebracht. Bij derde stemming is de--
kandidaat gekozun die de meés1e stemmen heeft gekregen. lndien na de -
derae steniming geen van de kandidaten gekozen is, wordt.de stemming *
geannuleerO eñÙti1tt de vacature onvervuld en wordt vervulling van de --
þtaats opnieuw geågendeerd voor de eerstvolgende vergadering
itet dooi' de voo-rzittãr uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit 

--heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de in!9u! Vâh êên 
--g*noti"n besluit, voor zover gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld

voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande *--
arlikel bedoelde oordeei de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig-
het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming-
plaats, indien een bestuurslid dit veriangt. Door deze nieuwe stemming-

7
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vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemrning. ------ -- --
van het verhandelde in eike vergadering worden door de secretaris of door
een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, díe door het *
bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering wärden vastgesteld en*_
door de secretaris en voorzitter ondertekend. *I -.-.-.

L Een bestuurslid kan bijafwezigheid zijn stem, míddels een schriftelijke 
-machtiging, door een ander bestuurslid laten uitbrengen met die beþerking

dat een bestuurslid slechts door één ander bestuursiid mag worden'--- -
gemachtigd

Boekjaar
Artikel 12 *__%

is gelíjk aan het kalenderjaar. ,-..-- ---

zicht en de controle op de administratie wordt uitgeoefend door het
bestuur. De jaarcijfers word en ter controle voorgelegd aan de accountant.-
De jaarcijfers van de afdelingen maken deel uit van de jaarcijfers van de
vereniging,

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoesta nd van de vereniging 

-
zodanig aantekening te houden dat daarui t te allen tijde haar rechten en --

3
verplichtingen kunnen word en gekend. ii ,; ' . ;,,i -- .,..!".:

Het bestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering, binnen zes maanden na afloop van het boe kjaar --
van de vereniging op de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging
zlJn Jaarverslag uit en doet onder overlegging van de benodigde

Het boekja
Rekening
Artikel 13
1. Het toe

Algemene
Artikel 14

ar van de vereniging
en verantwoording

bescheiden, rekening en verantwoording
ur respectievelijk

over zijn in het afgelop
boekjaar gevoerd bestu be leid. Bijgebreke hiervan kan na
verloop van de termijn ieder lid deze rekeni ng en verantwoording in rechte
van het bestuur vorderen.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van de vereniging van het-jaarverslag en de rekening en veranlwoordíig strekt het bestuur tot-
_ !.ecfarge voor alle handelingen, voor zover cije uit de jaarstukken blijken. -5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in åe leden 1 en å, tienjaar lang te bewaren

vergadering verenigin

1
t De,algemene vergadering is het hoogste gezag binnen de vereniging.-

Het bestuur roept de algemene vergãderiñg va-n de vereniging zo vaãt< 

-bijeen als hij dit wenselijk acht en vóorts ¡nãlte gevallen wãar¡n deze-
statuten verplichten"

2

3. Aan de algemene vergaderi
bevoegdheden toe die in of
geledingen zijn toegekend.

ng van de vereniging komen alle
krachtens deze statuten niet aan andere

4. a Het bestuur roept ten minste één maal per kalenderjaar de algemene --
vergadering van de verenigíng bij elkaar voor de jaarvergaduring. op**,
deze vergadering wordt.inerk geval het jaarverslág en dé rexen-ing en *
vera ntwoordíng over het a fgelopen boekja ar beha ñdetd, a lsmede "net--
verslag van de bevindingen van de kascontrole commissieb. Het bestuur roept bij voorkeur vóór één december doch uiterlijk eind **-
december de algemene vergadering van de vereniging bij elkäar. op **
deze vergadering wordt in eik gevaf de begroting eñ tiiancieer
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voegen
an het verzoek binnen veertien dagen te rekenen vanaf de datum-9. lndien a

van ontvangst van het verzoekschrift geen gevol g is gegeven, kunnen de -
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. E en aldus belegde

r personen moet schriftelijk plaatsvinden, maar als-
leden zich daartegen verzet, mag de vergadertng haar-

beleidsplan van het daarop volgend jaar vastgesteld en worden de 
-plannen voor de toekomstige aètiviteiten van de vereniging behandeld'

De ieden worden ten minste twee weken voor de dag der vergadering---
schriftelijk opgeroepen onder vermelding van de agenda. ln gqygl val-
bestuursverkiezlngän dient bij de uitnodiging een lijst van kandidaten te --
worden gevoegd.
De agenäa voõr de algemene vergadering va¡r de vereniging wordt door_-
het b"estuur vastgesteld. Het bestuur ls verplicht op schriftelijk verzoek van

zoveel leden als tezamen bevoegd zijn een / tiende gedeelte van de

stemmen ter vergadering uit te brengen, een opgegeven punt op de

agenda te plaatsãn, mits een zodanig verzoek is gedaan voor de aanvang

van de vergadering
fen vergað'ering dient te worden belegd indien ten minste een I tiende deel

van hetäantal léOen, zijnde minìmaaltwintig, hierom verzoeken.

Het verzoek tot bijeenroeping van een algemene vergadering moet-_
schriftelijk worden ingediend onder opgave van de te behandelen 

-"-onderwerpen. Op eeñ dergelijk verzoek is het bestuur verplicht €efl---
algemene vergaäering bijeen-te roepen binnen een termijn van ten hoogste

viðr weken te iekeneñ vanaf de datum van het verzoekschrift' Het bestuur

ii bevoegd aan de door de leden voorgestelde onderwerpen andere toe te

vergadering voorziet zelf in haar leiding
10. Vañ het veihandéiOe in elke algemendvergadering worden door de _-

secretaris of door een door hef bestuur aangewezen notulist notulen-
gemaakt, die door de algemene vergadering in de eerstvolgend.e algemene

üergadering worden vastgesteld en door de secretaris en voorzitter*.-
ondertekend.

Toegang tot- en besluitvorming algemene vergadering vereniging-
Artikel 15
1. De alge mene vergadering van de verenig ing bestaat uit leden. De--

algemene vergadering is openbaar tenzij de vergadering anders besluit. ln

de algemene vergadering heeft elke aanwe zige het recht het woord te
voeren tenz de voorzitter anders beslist.

2. Alleen de tij
ij
dens de algemene vergadering aanwezige leden hebben

stemrecht.
3 De alge mene vergadering neemt, als deze statuten niet anders bepalen,

haar bes luiten met gewone meerde rheid van sternmen ongeacht het aantal

aanwezige leden
4 Stemmingen ove

niemand van de

q
besluiten per acclamatie nemen
lndien bìj äen eerste sternming over personen geen van de kandidaten 

-meer dañ de helft van de stemmen heeft gekregen vindt een tweede

stenrming plaats. indien bij een tweede stemming nog geen van de

kandidatén meer dan de helft van de stemmen heeft gekregen, vindi een -
derde stemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de tweede

stemnring de mãäste stemmen hebben gekregen. lndien bij.de tweed

stemmin! meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben
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Artikel 16
1. Het bestuur is bevoegd om uit z ijn midden werkgroepen samen te stellen -om het bestuur van advies te d ienen op bepaalde onderdelen van z ijn taak2. Het bestuur kan de u itvoering van de bepaalde onderdelen van zijn

bestuurstaak aan deze werkg roepen opdragen

Artikell6a
1

Afdelingen

Artikel 16b
Bestuur afdeling

De leden van de vereniging zijn ingedeeld in afdelingen. Afdelingen worden
ingesteld door de algemene vergadering op voorste[van het bestuur. 

-
Afdelingen worden opgeheven, ãamençlevôegd of gesplitst door de
algemene vergadering op voorstel van het bestuurlHet gebied waarbinnen
de.afdeling actief is, wordt bepaald door de aigemene ve-rgadering. De 

-afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de-eigen afdeling 5s1ré6s¡ 
-Elke_afdeling heeft een naam die aanvangt met 'Éuurdersve-reniging op -het Zuiden;-afdeting [ .... ] ". per gebied kãn slechts één afdelingänã*r'àiunaamactielzijn'-....--.--*.*

2. ledere afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur, dat * -.*-*
^ verantwoording verschuldigd is aan de afdelingJvergaderin3 De afdelingsvergadering bestaat uit alle ondeide bãtreirenðe afdeling.-**,*

ressorterende leden.
Leden dienen ín het gebied van de afdeling te wonen of dienen door een -schriftelijk besluit van het bestuur bij de afðeling zijn ingedeetd. De 

-'
afdelingsverg.aderíng heeft binnen d-e afdeling ãtte-nevõegdheden die niet-
aan het afdelingsbestuur toekomen. "-*

1 De leden van de afdeling kíezen een afdelingsbestuur dat verantwoordelijk
is voor de organísatie va,n de afdeling en deãaarbij behorende uitvoering -van taken. Het afdelingsbestuur legt van haar funciioneren verantwoordiirg
af a3n de afdelingsvergadering Dé besturen van de oorspronkelijks -----:
regionale werkzame huurdersbelangenvereniging worden bij besíuurlijk --
besluit geacht het eerste bestuur te vorrnen vãn óe afdelingén in de zin van
deze statut

2. Het afdelingsbesluur bestaat uit ten m
De voorzitter wordt in functie gekozen.
Tenzij de afdelingsvergadering anders
afdelingsbestuur zeif de taken van het

inste drie leden

bepaalt, verdeelt het
bestuur

Bevoegdheid en vertege
Artikell6c

nwoordiging bestuur afdeling
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Het afdelingsbestuu r is belast met het besturen van de afdeling

Het afdelingsbestuur vertege nwoordig t de afdeling. De afdeling kan tevens

vertegenwoordigd worden door de afd elingsvoorzitter tezamen met de

secretaris of tezamen met de penning meester
3. Het afdeling sbestuur bereidt de afdelings vergadering van de afdeling voor

en zorgt voor de uitvoering van de door de afdelingsvergadering genomen

besluiten

b

is het voorstel verworpen.
4. Blanco stemmen en onge ldige stemmen worden geacht niet te zijn 

-
uitgebracht.

5 Over elk voo rstel wordt afzonderlilk bij handopsteking gestemd, tenzij de_-

Het afdelingsbestuur is bevoegd, na goedkeuring van d
afd e I ing sve"rgad ering, te bes luite n tof een samenwerkin g sove reenko mst -
met de-regioñale directie van de Stichting Wonen Zyid 

..

Het afdeliñgsbestuur is bevoegd te besluiten tot oprichting van een onder -
haar naamlunctionerende bewonerscommissie die de belangen van de -
huurders behartigen van een wooncomplex en die voldoet aan onderdeel f,

onder 2o tot en rnet 4" van de Wet op het overleg huurders verhuurder' --
Het afdelingsbestuur dient jaarlijks, onder in het huishoudelijk reglement -
beschreven voorwaarden, äen 6egroting in bijde vereniging waarin de 

-geplande uitgaven en inkomsten tian de afdeling van het komende jaar is -

4

5

opgenomen.
ur adviseert de algemene vergadering vande.-7. Het afdelingsbestu

verenl
Bestu ursvergaderingen afdeling
Artikell6d
1. Ten minste vier maal Per jaar wordt door het afdelingsbestuur een--

bestuursvergadering gehouden en verder wanneer de voorzitter of ten

minste twee andere bestuursleden dit verlangen. De

bestuursverg aderingen zijn uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden van

de afdeling, tenzij het bestuur anders beslist.
2. Het afdelingsbestuu r kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien -

geen bestuurslid zich tege n deze wijze van beslu itvorming schriftelijk verzet

en alle bestuursleden aan de besluitvorming deelnemen. Deze ff
besluitvorming dient schriftelijk vastgelegd te worden'-

3. Alte besluitenldaaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2'

worden genomen met gewoñe meerderheid van de uitgebrachte geldige-
stemmeñ, mits voor wai de in de vergadering genomen besluiten betreft de

meerderheid van de in functie zijndeãfdelingsbestuursleden aanwezig is' -
ls het vereiste aantal niet aanwózig dan, wordt conform de overige regels-
van dit statuut een tweede vergadering biieengeroepen waarin ongeacht-
het aantal aanwezige bestuursleden besluiten kunnen worden genomen-
over de punten dieãp de agenda stonden van de eerste vergadering 

--waarin het quorum niet werd gehaald, Bij staken van stemmen over zaken

vergadering tot schriftelijke stemming besluit. Stemming over personen--
moãt scnriñetijk plaatsvinden, maar als nìemand van de leden zich

daartegen veáei, mag de vergadering haar besluiten per acclamatie--
n*men] lndien bijeen eerste slemming over personen geen van de-" -
kandidaten meeidan de helft van de stenrmen heeft gekregen vindt een--
tweeoe stemming plaats. lndien bijeen tweede stemming nog ge€n van de

kandidaten meeidan de helft van de stenrrnen heeft gekregen, vìndt een -
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derde stemming piaats tussen de twee kandidaten die bij de tweede
stemming de meeste stemmen hebben gekregen. lndien bij de t,irieed
sternming meerdere kanclidaten een gelit< aañtal stenrmeÃ'hebben 

--
gekregen als één van de twee kandidãten met de hoogste stemmen
yorqll ook zij in herstemming gebracht. Bij derde steånring ¡s de.--
kandidaat gekozen die de meãs1e stemmen heeft gekregãÁ:rnoien na de -derde stemmíng.geen van de kandidaten gekozenls. wðrot de stemming *
geannuleerd en blijft de vacature onvervuld en wordt vervulling y¿n 6s J-
p]r,rt: opn.ieuw geagendeerd voor de eerstvolgende uerg"Cðring
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel oat rret afdeïngsbeðtuur een -besluit heeft genomen is besrissend. Hetzelfde geldt uooi d,e inhoud van -een genomen besluit, voor zover gestemd overêen niet schríftelijk - 

-
vastgesteld voorstel.

Het.afdelingsbestuur roept d.e afdelingsvergadering van de afdeling
vaak bijeen als hij dit wenselijk acht en voo-rts in at-te gevallen waarin deze
statuten verplichten

2. Het afdelingsbestuur roe pt ten minste één maal Per kalenderjaar de 

-
afdelingsvergadenng van de afdelìng bij elkaar voor de jaarvergadering. Op
deze afdel ingsve rgadering wordt in elk geval het jaarverslag en de
rekening en vera ntwoordíng over het afgelopen boekjaar behandeld, -**-alsmede het verslag van de bevind ingen van de kascontrolecommissie3. Het afdelin gsbestuur roept bij voorkeur vóór één decembe r doch uiterlijk-
eind december de afdelingsvergadering van de afdel ing bij elkaar. Op deze
afdelingsvergadering wordt in elk geval de beg roting en financieel.-
beleidsplan van het daarop volgend jaar vastgesteld en worden de plannen
voor de toekom stige activiteiten van de afde ling behand eld. *"*-*---4. De leden worden ten minste twee weken voor de dag
afdelingsvergadering schriftelijk op9eroepen onder vermelding van de-
agenda. ln geval van bestuursverkiezingen dient bij de uitnodiging een lijst
van kandidaten te worden gevoegd,

5 De agenda voor de afdelingsvergadering van de afdelin g wordt door het -afdelingsbestu ur vastgesteld. Het afdelingsbestuur is verPlicht op _--_
schriftelijk verz oek van zoveel leden als tezamen bevoegd zijn een I tiende



;

gedeelte van de stemmen ter vergaderrng uit te brengen, een opgegeven -
þunt op de agenda te plaatsen, mits een zodanig verzoek is gedaan voor -
de aanvang van de vergadering

6. Een afdeliñgsvergaderiñg dienite worden belegd indien.ten minste een / -
tiende deel van nét aantãl leden, zijnde minimaal tien, hierom verzoeken' -
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7. Het verzoek tot bijeenroeping van een afdelingsvergadering ffoet -...----.-
schriftelij k worden ingediend onder oPg ave van de te behandelen
onderurerpen Op een dergelijk verzoek is het afdelingsbestuur verplicht

een afdelingsverg adering bijeen te roePen binnen een termijn van ten _.-
hoogste vier weke n te rekenen vanaf de datu m van het verzoekschrift. Het

afdelingsbestuur is bevoegd aan de door de leden voorgestelde

afdelingsvergadering voorziet zelf in haar leiding
9. Van het verhand elde in elke afdelingsvergaderin g worden door de-_---

secretaris of door een door het afdelingsbestuur aangewezen notulist --
notulen gemaakt, die door de afdelingsvergadering in de eerstvolgende
afdelingsvergaderi ng worden vastgesteld en door de secretaris en-._-
voorzitter ondertekend

onderwerpen andere toe te voegen,
8. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen te rekenen vanaf de datum-

van ontvangst van het verzoekschrift geen gevolg is gegeven, kunnen de -
verzoekerslelf tot die bijeenroeping overgaan. Een aldus belegde 

--

Toegang tot- en bestuitvorming algemene vergadering afdeling +
Artikel 16f
1. De algemene vergadering van de afdeling bestaat uit leden. De algemene

vergader¡ng is oPenbaar ten vergadering anders besluit. ln de-zij de
elke recht het woord te voerenalgemene vergadering heeft aanwezige het

tenzij de voorzitter anders beslist.
lid van het bestuur, en / of de .--2. De voorzitter, en / of een aangewezen

directeur van de vereniging heeft de gelegenheid de afdelingsvergadering
met adviserende stem bijte wonen

3. Alleen de tijdens de algemene verg adering aanwezige leden hebben 

-

Ã

4

besluiten per acclamatie nemen
6. lndien bij een eerste stemming over personen geen van de kandidaten

meer dan de helft van de stemmen heeft gekregen vindt een tweede

stemming plaats. lndien bij een tweede stemming nog geen van de---
kandidaten meer dan de he lft van de stemmen heeft gekregen, vindt een -
derde stemming Plaats tussen de twee kandidaten die bìj de tweede

stemming de meeste stemmen hebben gekregen. lndien bij de tweed

stemming meerdere kandida ten een gelijk aantal sternmen hebben
gekregen als één van de twee kandidaten met de hoogste stemmen

worden ook zij in herstemrning gebracht. Bij derde stemming is de-
kandidaat gekozen die de meeste stemmen heeft gekregen. lndien na de -
derde stemming geen van de kandidaten gekozen is, wordt de stemming -
geannuleerd en blijft de vacature onvervuld en wordt vervulling van de 

-

stemrecht.
De algemene vergadering neemt, als deze statuten niet anders bepalen,-
haar Ëesluiten mù gewoñe meerderheid van stemmen ongeacht het aantal

aanwezige leden.
Stemmirigen over personen moet schriftelijk plaatsvinden, maar als-_-
niemandian de le'den zich daartegen Verzet, mag de vergadering haar-

plaats opnieuw geagendeerd voor de eerstvolg ende vergadering
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7. Stemmingen over zaken gebeuren bij handopsteking, tenzij het bestuur of
de vergadering tot sch riftelijke stemming besluit.L Bijstaken van stemm en over zaken is het voorstel ve rworpen9. Blanco en ongel dige sternmen telien voor de beslu itvorming niet mee. ----*-

10. Alle schriftelijke stemrningen moeten gebeuren met gesloten briefjes
Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Door de leden te beta len contríbuties;
b. Subsidies en schenk rngen;
c. Toevallige baten;
d. De opbrengsten uit verrichte werkzaamheden of diensten
e. Alle andere baten"

2

3

Aan geldmiddelen mag geen andere bestemming worden gegeven dan die
in het doel van de verenigíng is omschreven.
De ve.reniging beheert onder andere de door de Stichting Wonen Zuid-
toegekende financiele middelen.

4. algemene vergadering stelt een
vereniging zelve. Het recht van
voorbehouden aan het bestuur,

Kascontrolecommissie veren lglng. .-
Artikel 18

2

3. De samenstelling en werkwijze van de kascontrolecommissie wordt nader
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Kascontrolecommissie afdeling
Artikel 19
1 Op de jaarve rgadering benoemt de afdelingsvergadering uit haar rnidden -een kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie heeft tot taak een

onderzoek in te stellen naar de rekening en verantwoord ing van het
bestuur. Van haar bevindin gen brengt zíj versl ag uit in de jaarvergadering

2. lndien door onvoorziene omstandigheden geen I id als
kascontrolecommissie kan worden aangewezen, bepaalt de algemene -_-vergadering bijapart besluit of en op welke wijze hierin moet worden
voorzíen

J De samenstelling en werkwi jze van de kascontrolecommissie wordt nader
uitgewerkt in het huishoudel

bijdrage vast voor de afdelingen en de 

-voordracht voor een bijdrage is uitsluitend-

ijk reglement. *-**,- --
Huishoudelijk reglement
Artikel 20

2

ln het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld ten-
aanzien van het functioneren van de vereniging ãn de afdeiingen,
Het huishoudelijk reglement, en andere binñen-¿e vereniging vigerende --reglementen, worden vastgesteld en gewijzigd door oe atleñrene *'.-------
vergadering



3. Een besluit tot wijziging en / of aanvulling van het huishoudelijk reglement-
kan slechts worden-genomen in een speciaal voor dit doel bijeengeroepen
algemene vergaderiñg met een meerderheid van twee / derde der--

srno-13-

uitgebrachte stemmen

Artikel 21
1. Een besluit tot wijziging en / of aanvulling van deze statuten kan slechts

worden genomen in een speciaa I voor dit doel bijeengeroepen algemene -
vergaderi ng met een meerderheid van twee I derde der uitgebrachte--'
stemmen

vergaderingen geschieden --
rgaderingen onder vermelding -
in een notarièle akte worden -

Statutenwijziging --__.-=---.-

2. Oproepingen voor de in dit artikel bedeelde
schriftelijk minstens een maand vÓÓr die ve

van de wijzigingsvoorstellen bij de agenda'
3. Op straffe van nietigheid moet de wijziging

VA

Ontbi

Artikel 23
1. Een be

stg
nd ing vereniging

alanrlerv:,v.

aantal aanwezige leden.
2. Oproepingen võor de in dit artikel bedoelde vergaderingen geschieOql.-

tif'titt"ti¡titinstens een maand vóÓr die vergaderingen onder vermeldìng-
van de ontbindingsvoorstellen bij de agenda.

3. Het besluit tot ontbinding houdt tevens in de bestemming van
eventueel batîg saldo eñ van eventuele overgebleven bezittingen, terwijl bij

bedoeld besluit tevens vereffenaars worden benoemd, bij gebreke waarvan

Artikel 22
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan genomen worden in een -

speciaal daartoe bijeengeroepen algem ene vergadering met @Qfl-
mee rderheid van twee/derde der uitgebra chte stemmen, ongeacht het

het bestuur als zodanig zal optreden.
4. Een eventueel batig saldo der rekeningen en de eventuele overgebleven *

bezittingen, waaraan bij liquidatie geen bestem ming zijn gegeven, zullen na

afloop van de I

overgedragen.
5. Na een besluit

iquidatie aan de Stichting Wonen Zuid worde

tot ontbinding der vereniging blijven de statr:ten van de-
vereniging, voor zover nodig van kracht

Ontbinding afdeli

sluit tot ontbinding van de afdeling kan genomen worden in een 
-speciaal daartoe bijeengeroepen algemene vergadering met

meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemrnen ongeacht het --

Slotbepaling -

aantal aanwezige leden.
2. Het besluil tot ontbinding houdt tevens in de bestemming van een

eventueel batìg saldo eñ van eventuele overgebleven bezittingen, terwijl bij

bedoeld besluit tevens vereffenaars worden benoemd, bij gebreke waarvan

het bestuur van de vereniging als zodanig zal optrede
3. Een eventueel batig saldoder rekening en de eventuele overgebleven 

-bezittingen, waaraãn bij liquidatie geen bestemming zìjn gegeven, zullen na

afloop ùan de liquidatie aan de vereniging worden overgedragen, ---
Artikel 24

niet voorzien, beslist het bestuur. Over-_-
stuur de algemene vergadering en de 

-
ln alle gevallen waarìn deze statuten
een zodanig besluit informeert het be
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afdelingsbestu ren achteraf.
De.comparanten.zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de comparanten-
is door míj, notaris, aan de hand van het hiervoor gemefde en daartoe
bestemde document vastgesteld

WAARVAN AKTE;
ln mtn uut is verleden te ROERMOND,
opdedatumalsinhethoofdvandezeakteverme|d.-
Na. zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten
hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze aktå te hebben --kennis genomen en gp volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezíng, dooide iomparanten en rnij,-
notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.

v-pCIR AFSçIJRrFr

I'



ij I age c





BLAD- 1 -

BIJLAGE
ONTWERPSTATUTEN

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Huurdersvereniging Wonen Zuid.
Zij heeft haar zetel te Roermond.
Doel en middelen
Artikel 2
De vereniging is een organisatie van huurders die de belangen behartigen van

de huurders van de Stichting Wonen Zuid en heeft ten doel:
i. Het zijn van een organisatie voor de leden waarin op basis van overleg

gekomen kan worden tot een gezamenlijke standpuntbepaling op het
gebied van de volkshuisvesting met als uiteindelijke doelstelling het
6ehartigen van en opkomen voor de belangen van huurders van de
Stichting Wonen Zuid.

2. Het scheppen van beleidsmatige kaders waarbinnen de afdelingen of
bewonerscommissies Van de vereniging overleg kunnen Voeren met de
regiodirecties van de Stichting Wonen Zuid.

3. Het fungeren als een facilitaire organisatie ten behoeve van de afdelingen
of bewonerscommissies van de vereniging.

4. Het ondersteunen van de werkzaamheden van de afdelingen of
bewonerscommissies van de vereniging

5. Het zijn, namens de leden van de vereniging, van de overlegpartner voor
de Stichting Wonen Zuid zoals bedoeld in de Wet op het overleg huurders
verhuurder.

Artikel 3
Beoogd wordt dit doel te verwezenlijken door onder meer:
1. Hèt bevorderen van een goede relatie tussen de Stichting Wonen Zuid en

haar huurders.
2. Het kennis nemen en beoordelen van het beleid en het functioneren van de

Stichting Wonen Zuid. Een en ander voor zover het de belangen van de
huurders betreft.

3. Het voeren van overleg met, en het uitbrengen van al dan niet schriftelijk
advies aan de Stichting Wonen Zuid over de in de Wet op het overleg
huurders verhuurder genoemde onden¡verpen. De algemene vergadering
bepaalt de onderwerpen welke op centraal niveau met Wonen Zuid worden
behandeld en welke onderwerpen door de afdeling dan wel door de
bewonerscommissies met de onder haar gebied ressorterende regionale
directie van Wonen Zuid worden besproken. De verdeling van
onderwerpen wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.

4. Het bevorderen van de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van
de huurders bij het woningbeheer, het woongenot en de leefbaarheid van
de buurt.

5. Het oprichten van afdelingen en / of bewonerscommissies in haar
werkgebied.

6. Het al dan niet tegen betaling verlenen van diensten aan de huurders door
middel van ondersteuning, scholing en voorlichting.

T. Het ontwikkelen en stimuleren van vernieuwingen in de volkshuisvesting
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ten bate van de huurders.
B. Bevorderen dat huurders, afdelingen en bewonerscommissies op een

goede manier hun belangen kunnen behartigen.
9. Bevorderen dat huurders, afdelingen en bewonerscommissies faciliteiten

en middelen hiertoe kunnen verweryen.
10. Het doen van alles wat met het vorenstaande verband houdt en / of

daartoe bevorderlijk kan zijn.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. Leden van de vereniging zijn huurders van Stichting Wonen Zuid voor

zover wordt voldaan aan de definitie van het begrip huurder zoals bedoeld
in de Wet op het overleg huurders verhuurder.

2. Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht om lidmaatschapsrechten
uit te oefenen in de afdeling en vereniging.

Voorwaarden voor het lidmaatschap
Artikel 5
L Leden dienen het doel van de vereniging te onderschrijven.
2. De leden zijn verplicht contributie te betalen overeenkomstig de bepalingen

van het huishoudelijk reglernent.
Aanmelding
Artikel 6

1 De opgaaf als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur van de vereniging.
2. Het lidmaatschap wordt verkregen nadat aanmelding door het bestuuiis

aanvaard.
3. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk.
4. Een eventueel afwijzend besluit wordt schriftelijk en met redenen omkleed

aan betrokkene medegedeeld.
Einde lidmaatschap
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt:
1. Door overlijden
2. Door schriftelijke opzegging bij het bestuur.
3. Door schriftelijke opzegging namens de vereniging wanneer het lid niet

meer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap als gesteld in de
artikelen 4 en 5 van deze statuten.

4. Door royement.
5. Wanneer een lid een contributieachterstand van meer dan twaalf maanden

heeft laten ontstaan.
Royement
Artikel 8
1. Royement kan geschieden door het bestuur. Royement 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. De geroyeerde heeft het recht van beroep bij een door de argemene
vergadering in te stellen beroepscommissie. De uitspraak van de
beroepscommissie is bindend. Deze uitspraak dient schriftelijk te worden
beargumenteerd. Voorafgaand aan een besluit van de beroepscommissie
heeft het lid het recht gehoord te worden door de beroepscommissie.

3. De geroyeerde kan binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag waarop
aan het lid bericht van royement werd medegedeeld, in beroep gaan.
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Zolang de beroepscommissie geen uitspraak heeft gedaan en zolang niet
aan eventueel nader gestelde voorwaarden is voldaan, is het betrokken lid
geschorst in de uitoefening van de rechten aan het lidmaatschap
verbonden.

4. De beroepscommissie zal binnen tien weken bijeen worden geroepen en
een uitspraak doen ten aanzien van het ingediende beroep.

5. Geroyeerden kunnen slechts met toestemming van het bestuur opnieuw tot
de vereniging worden toegelaten.

Bestuur vereniging
Artikel 9
1. Het bestuur van de vereniging wordt gekozen uit en door de huurders van

de Stichting Wonen Zuid die lid zijn van de vereniging en bestaat:
a. uit een in functie gekozen voorzitter; en
b. uit een afvaardiging van één persoon van elke afdeling.
Het eerste bestuur van de gewijzigde vereniging bestaat uit dezelfde
leden als het voorgaande bestuur.

2. Om voor benoeming in aanmerking te komen, dient de betrokkene:
a. Geen maatschappelijke functie te vervullen die naar het oordeel van de

algemene vergadering onverenigbaar zijn met het bestuurslid
maatschap van de vereniging;

b. Niet een functie te vervullen in een orgaan van de Stichting Wonen
Zuid.

3. De door de algemene vergadering gekozen bestuursleden kiezen uit hun
midden de secretaris en penningmeester.

4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een
door het bestuur op te stellen rooster van aftreden, doch is terstond
herkiesbaar.

5. Een rooster van aftreden wordt in het huishoudelijk reglement vastgesteld.
6. Elk bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst door de algemene

vergadering.
7. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden wordt

gevolgd door ontslag, eindigt door het verlopen van die termijn.
8. Nieuw gekozen bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun

benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun
voorganger in. ln afwijking van lid 4van dit artikel kan de zittingsperiode
korter zijn dan vier jaar.

9. Bestuursleden kunnen te allen tijde ontslag nemen.
10. De voordracht van nieuw te benoemen of te herbenoemen bestuursleden

aan de algemene vergadering geschiedt door de leden en/ of het bestuur.
Het bestuur nodigt de leden nadrukkelijk uit kandidaten voor te dragen.
Voordrachten dienen ten minste vier weken vóór de algemene vergadering
schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.

11. Een bestuurslid treedt af als hij geschorst of geroyeerd is of als hem het
lidmaatschap is opgezegd of wanneer hij geen lid meer is van de
vereniging.

12.Zolang niet alle vacatures in het bestuur zijn ingevuld vormen de
overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur. Het bestuur
bevordert dat binnen afzienbare tijd in openstaande vacatures wordt
voorzien. ln het huishoudelijk reglement is de procedure uitgewerkt die in
werking treedt hoe het bestuur dient te handelen in voorkomende situaties.

Bevoegdheid en vertegenwoordi gi ng bestuur verenigi ng
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Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd, mits voorafgaande goedkeuring van de algemene

vergadering, te besluiten tot het aangaan van de overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en tot het
aangaan 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. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vereniging kan tevens
vertegenwoordigd worden door de voorzitter tezamen met de secretaris of
tezamen met de penningmeester.

4. Het bestuur bereidt de algemene vergadering van de vereniging voor en
zorgl voor de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen
besluiten.

5. Het bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van
directieleden. De taken en bevoegdheden worden door het bestuur
beschreven in een zogenaamd managementstatuut. Het bestuur is tevens
bevoegd de directie algemene aanwijzingen te geven.

6. Het bestuur is bevoegd zich, de vereniging en de afdelingen te laten
bijstaan door deskundigen. De taken en bevoegdheden van deze
deskundigen worden door het bestuur in een bestuursbesluit bepaald.
Deze deskundigen kunnen bij bestuursbesluit worden gemachtigd namens
de vereniging op te treden.

7. Het bestuur is bevoegd tot het voordragen van de zogenaamde
huurderskandidaten voor de Raad van Toezicht van de Stichting Wonen
Zuid.ln het huishoudelijk reglement is de procedure uitgewerkt die in
werking treedt hoe het bestuur dient te handelen in voorkomende situaties.

B. Het bestuur is bevoegd, na goedkeuring van de algemene vergadering, te
besluiten tot het aangaan en het ontbinden van een
samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Wonen Zuid.

Bestuursvergaderi ngen vereni ging
Artikel 11
1 . Ten minste vier maal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden en

verder wanneer de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit
verlangen. De bestuursvergaderingen zijn uitsl u itend toegankelijk voor
bestuursleden en directie van de vereniging, tenzij het bestuur anders
beslist.

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen
bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming schriftelijk verzet en
alle bestuursleden aan de besluitvorming deelnemen. Deze besluitvorming
dient schriftelijk vastgelegd te worden.

3. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2,
worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen, mits voor wat de in de vergadering genomen besluiten betreft de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. ls het
vereiste aantal niet aanwezig dan wordt conform de overige regels van dit
statuut een tweede vergadering bijeengeroepen waarin ongeacht het
aantal aanwezige bestuursleden besluiten kunnen worden genomen over
de punten die op de agenda stonden van de eerste vergadering waarin het
quorum niet werd gehaald. Bij staken van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen.
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4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.

5. Ovãr elk voorstel wordt afzonderlijk bij handopsteking gestemd, tenzij de

vergadering tot schriftelijke stemming besluit. Stemming over personen

moét schriftelijk plaatsvinden, maar als niemand van de leden zich
daartegen verzet, mag de vergadering haar besluiten per acclamatie
nemen. lndien bij een eerste stemming over personen geen van de

kandidaten meei dan de helft van de stemmen heeft gekregen vindt een
tweede stemming plaats. lndien bij een tweede stemming nog geen van de

kandidaten meeadan de helft van de stemmen heeft gekregen, vindt een
derde stemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de tweede
stemming de mèeste stemmen hebben gekregen. lndien bij de tweede
stemming meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben
gekregen als één van de twee kandidaten met de hoogste stemmen
worden ook zij in herstemming gebracht. Bij derde stemming is de
kandidaat gekozen die de meeste stemmen heeft gekregen. lndien na de

derde stemming geen van de kandidaten gekozen is, wordt de stemming
geannuleerd en Uti¡tt Oe vacature onvervuld en wordt vervulling van de

þlaats opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering..
6. ilet dooi de voorzittèr uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit

heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
geno'ien besluit, voor zover gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld
voorstel.

7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande
artikel bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig
het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming
plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

B. Van het verhandeldê in elke vergadering worden door de secretaris of door
een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door het
bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en

door de secretaris en voorzitter ondertekend'
g. Een bestuurslid kan bij afwezigheid zijn stem, middels een schriftelijke

machtiging, door een ander bestuurslid laten uitbrengen met die.beperking
dat eeñ bestuurslid slechts door één ander bestuurslid mag worden
gemachtigd.

Boekjaar
Artikel 12
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Rekening en verantwoording
Artikel 13
1. Het toezicht en de controle op de administratie wordt uitgeoefend door het

bestuur. De jaarcijfers worden ter controle voorgelegd aan de accountant.
De jaarcijferó van-de afdelingen maken deel uit van de jaarcijfers van de
vereniging.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en

verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de

algemene vergadèring, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
van de vereniéing op de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging
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zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de benodigde
bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur respectievelijk beleid. Bij gebreké hiervan kan na
verloop van de termijn ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte
van het bestuur vorderen.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van de vereniging van het
jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het beètuur tot

_ décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2, tien

jaar lang te bewaren.
Algemene vergadering vereniging
Artikel 14

1 De algemene vergadering is het hoogste gezag binnen de vereniging.
2. Het bestuur roept de algemene vergadering van de vereniging ziviak

bijeen als hij dit wenselijk acht en voorts in alle gevallen wáarin deze
statuten verplichten.

3. Aan de algemene vergadering van de vereniging komen alle
bevoegdheden toe die in of krachtens deze statuten niet aan andere
geled ingen z¡n toegekend.

4. a Het bestuur roept ten minste één maal per kalenderjaar de algemene
vergadering van de vereniging bij elkaar voor de jaarvergaderìng. op
deze vergadering wordt in elk geval het jaarverslag en dé rekening en
verantwoording over het afgelopen boekjaar behandeld, alsmede het
verslag van de bevindingen van de kascontrole commissie.

b. Het bestuur roept bij voorkeur vóór één december doch uiterlijk eind
december de algemene vergadering van de vereniging bij elkãar. op
deze vergadering wordt in elk geval de begroting en fiñancieel
beleidsplan van het daarop volgend jaar vastgesteld en worden de
plannen voor de toekomstige activiteiten van de vereniging behandeld.

5. De leden worden ten minste twee weken voor de dag der vergadering
schriftelijk opgeroepen onder vermelding van de agenda. ln gèval van
bestuursverkiezingen dient bij de uitnodiging een lijst van kañd¡daten te
worden gevoegd.

6. De agenda voor de algemene vergadering van de vereniging wordt door
het bestuur vastgesteld. Het bestuur is verplicht op schriftelilk verzoek van
zoveel leden als tezamen bevoegd zijn een i tiende gedeelte van de
stemmen ter vergadering uit te brengen, een opgegeven punt op de
agenda te plaatsen, mits een zodanig verzoek is gedaan voor de aanvang
van de vergadering.

7. Een vergadering dient te worden belegd indien ten minste een / tiende deel
van het aantal leden, zijnde minimaal twintig, hierom verzoeken.

B. Het verzoek tot bijeenroeping van een argemene vergadering moet
schriftelijk worden ingediend onder opgave van de te behandelen
ondenrrerpen. op een dergelijk verzoek is het bestuur verplicht een
algemene vergadering bijeen te roepen binnen een termijn van ten hoogste
vier weken te rekenen vanaf de datum van het verzoekschrift. Het bestuur
is bevoegd aan de door de leden voorgestelde onden¡yerpen andere toe te
voegen.

9. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen te rekenen vanaf de datum
van ontvangst van het verzoekschrift geen gevolg is gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. Een aldus belegde
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vergadering voorziet zelf in haar leiding.
10. Van het veihandelde in elke algemene vergadering worden door de

secretaris of door een door het bestuur aangewezen notulist notulen
gemaakt, die door de algemene vergadering in de eerstvolgende algemene
vergadering worden vastgesteld en door de secretaris en voorzitter
ondertekend.

Toegang tot- en besluitvorming algemene vergadering vereniging
Artikel 15
1. De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit leden. De

algemene vergadering is openbaar tenzij de vergadering anders besluit. ln

de algemene vergadering heeft elke aanwezige het recht het woord te
voeren tenzij de voorzitter anders beslist.

2. Alleen de tijdens de algemene vergadering aanwezige leden hebben
stemrecht.

3. De algemene vergadering neemt, als deze statuten niet anders bepalen,
haar 6esluiten met gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal
aanwezige leden.

4. Stemmingen over personen moet schriftelijk plaatsvinden, maar als
niemand van de leden zich daartegen verzet, mag de vergadering haar
besluiten per acclamatie nemen.

5. lndien bij een eerste stemming over personen geen van de kandidaten
meer Oañ Oe helft van de stemmen heeft gekregen vindt een tweede
stemming plaats. indien bij een tweede stemming nog geen van de
kandidatén meer dan de helft van de stemmen heeft gekregen, vindt een
derde stemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de tweede
stemming de meeste stemmen hebben gekregen. lndien bij de tweede
stemming meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben
gekregen als één van de twee kandidaten met de hoogste stemmen
worden ook zij in herstemming gebracht. Bij derde stemming is de
kandidaat gekozen die de meeste stemmen heeft gekregen. lndien na de
derde stemming geen van de kandidaten gekozen is, wordt de stemming
geannuleerd en blijft de vacature onvervuld en wordt vervulling van de
plaats opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.

6. Stemmingen over zaken gebeuren bij handopsteking, tenzij het bestuur of
de vergadering tot schriftelijke stemming besluit.

7. Bij stalien van stemmen over zaken is het voorstel veruuorpen.\
B. Blanco en ongeldige stemmen tellen voor de besluitvorming niet mee.
9. Alle schriftelijke stemmingen moeten gebeuren met gesloten briefjes.
Werkgroepen vereniging
Artikel 16
1. Het bestuur is bevoegd om uit zijn midden werkgroepen samen te stellen

om het bestuur van advies te dienen op bepaalde onderdelen van zijn taak.
2. Het bestuur kan de uitvoering van de bepaalde onderdelen van zijn

bestuurstaak aan deze werkgroepen opdragen.
Afdelingen
Artikell6a
1. De leden van de vereniging zijn ingedeeld in afdelingen. Afdelingen worden

ingesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
Afdelingen worden opgeheven, samengevoegd of gesplitst door de
algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Het gebied waarbinnen
de afdeling actief is, wordt bepaald door de algemene vergadering. De
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afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de eigen afdeling betreffen.
Elke afdeling heeft een naam die zal worden bepaald door l'ret bestuur. Per
gebied kan slechts één afdeling onder die naam actief zijn.

2. ledere afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur, dat
verantwoording verschuldigd is aan de afdelingsvergadering.

3 De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de betreffende afdeling
ressorterende leden.
Leden dienen in het gebied van de afdeling te wonen of dienen door een
schriftelijk besluit van het bestuur bij de afdeling zijn ingedeeld. De
afdelingsvergadering heeft binnen de afdeling alle bevoegdheden die niet
aan het afdelingsbestuur toekomen.

Bestuur afdeling
Artikel 16b
1. De leden van de afdeling kiezen een afdelingsbestuur dat verantwoordelijk

is voor de organisatie van de afdeling en de daarbij behorende uitvoering
van taken. Het afdelingsbestuur legt van haar functioneren verantwoording
af aan de afdelingsvergadering. De besturen van de oorspronkelijke
regionale werkzame huurdersbelangenvereniging worden bij bestuurlijk
besluit geacht het eerste bestuur te vormen van de afdelingen in de zín van
deze statuten.

2. Het afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie leden.
De voorzitter wordt in functie gekozen.
Tenzij de afdelingsvergadering anders bepaalt, verdeelt het
afdelingsbestuur zelf de taken van het bestuur.

Bevoegdheid en vertegenwoordiging bestuur afdeling
Artikell6c
1. Het afdelingsbestuur is belast met het besturen van de afdering.
2. Het afdelingsbestuur vertegenwoordigt de afdeling. De afdeling kan tevens

vertegenwoordigd worden door de afdelingsvoorzitter tezamen met de
secretaris of tezamen met de penningmeester.

3. Het afdelingsbestuur bereidt de afdelingsvergadering van de afdeling voor
en zorgt voor de uitvoering van de door de afdelingsvergadering genomen
besluiten.

4. Het afdelingsbestuur is bevoegd, na goedkeuring van de
afdelingsvergadering, te besluiten tot een samenwerkingsovereenkomst
met de regionale directie van de Stichting Wonen Zuid.

5. Het afdelingsbestuur is bevoegd te besluiten tot oprichting van een onder
haar naam functionerende bewonerscommissie die de belangen van de
huurders behartigen van een wooncomplex en die voldoet aân onderdeel f,
onder 2o tot en met 40 van de wet op het overleg huurders verhuurder.

6. Het afdelingsbestuur dient jaarlijks, onder in het huishoudelijk reglement
beschreven voorwaarden, een begroting in bij de vereniging waãrin de
geplande uitgaven en inkomsten van de afdeling van het komende jaar is
opgenomen.

7. Het afdelingsbestuur adviseert de algemene vergadering van de
vereniging.

Bestuursvergaderingen afdelin g
Artikell6d
1 . Ten minste vier maal per jaar wordt door het afderingsbestuur een

bestuursvergadering gehouden en verder wanneer de voorzitter of ten
minste twee andere bestuursleden dit verlangen. De
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bestuursvergaderingen zijn uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden van
de afdeling, tenzij het bestuur anders beslist.
Het afdeliñgsbestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien
geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming schriftelijk verzet
en alle bestuursleden aan de besluitvorming deelnemen' Deze
besluitvorming dient schriftelijk vastgelegd te worden.
Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2,

worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmeñ, mits voor wat de in de vergadering genomen besluiten betreft de

meerderheid van de in functie zijnde afdelingsbestuursleden aanwezig is.

ls het vereiste aantal niet aanwezig dan, wordt conform de overige regels
van dit statuut een tweede vergadering bijeengeroepen waarin ongeacht
het aantal aanwezige bestuursleden besluiten kunnen worden genomen
over de punten die op de agenda stonden van de eerste vergadering
waarin het quorum niet werd gehaald. Bij staken van stemmen over zaken
is het voorstel verworpen.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
Ovèr elk voorstel wordt afzonderlijk bij handopsteking gestemd, tenzij de
vergadering tot schriftelijke stemming besluit. Stemming over personen
moét schriftelijk plaatsvinden, maar als niemand van de leden zich
daartegen verzet, mag de vergadering haar besluiten per acclamatie
nemen-. lndien bij een eerste stemming over personen geen van de
kandidaten meer dan de helft van de stemmen heeft gekregen vindt een
tweede stemming plaats. lndien bij een tweede stemming nog geen van de

kandidaten meerdan de helft van de stemmen heeft gekregen, vindt een
derde stemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de tweede
stemming de meeste stemmen hebben gekregen. lndien bij de tweede
stemming meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben
gekregen als één van de twee kandidaten met de hoogste stemmen
worden ook zij in herstemming gebracht. Bij derde stemming is de
kandidaat gekozen die de meeste stemmen heeft gekregen. lndien na de
derde stemming geen van de kandidaten gekozen is, wordt de stemming
geannuleerd en blijft de vacature onvervuld en wordt vervulling van de
plaats opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het afdelingsbestuur een
besluit heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voor zover gestemd over een niet schriftelijk
vastgesteld voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande
artikel bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig
het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming
plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of door
een door het afdelingsbestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die
door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering worden
vastgesteld en door de secretaris en voorzitter ondertekend.
Een afdelingsbestuurslid kan bij afwezigheid zijn stem, middels een
schriftelijke machtiging, door een ander bestuurslid laten uitbrengen met
die beperking dat een bestuurslid slechts door één ander bestuurslid mag
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worden gemachtigd.
10. De voorzitter, en / of een aangewezen lid van het bestuu r, en I of de

directeur van de vereniging heeft de gelegenheid de bestuursvergadering
met adviserende stem bij te wonen.

Algemene vergadering afdeling
Artikell6e
1. Het afdelingsbestuur roept de afdelingsvergadering van de afdeling zo

vaak bijeen als hij dit wenselijk acht en voorts in alle gevallen waarin deze
statuten verplichten.

2. Het afdelingsbestuur roept ten minste één maal per kalenderjaar de
afdelingsvergadering van de afdeling bij elkaar voor de jaarvergadering. Op
deze afdelingsvergadering wordt in elk geval het jaarversrag en de
rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar behandeld,
alsmede het verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie.

3. Het afdelingsbestuur roept bij voorkeur vóór één december doch uiterlijk
eind december de afdelingsvergadering van de afdeling bij elkaar. Op deze
afdelingsvergadering wordt in elk geval de begroting en financieel
beleidsplan van het daarop volgend jaar vastgesteld en worden de plannen
voor de toekomstige activiteiten van de afdeling behandeld.

4. De leden worden ten minste twee weken voor de dag der
afdelingsvergadering schriftelijk opgeroepen onder vermelding van de
agenda. ln geval van bestuursverkiezingen dient bij de uitnodiging een lijst
van kandidaten te worden gevoegd.

5. De agenda voor de afdelingsvergadering van de afdeling wordt door het
afdelingsbestuur vastgesteld. Het afdelingsbestuur is verpricht op
schriftelijk verzoek van zoveel leden als tezamen bevoegd zijn een / tiende
gedeelte van de stemmen ter vergadering uit te brengen, een opgegeven
punt op de agenda te plaatsen, mits een zodanig verzoek is gedaan voor
de aanvang van de vergadering.

6. Een afdelingsvergadering dient te worden belegd indien ten minste een /
tiende deelvan het aantal leden, zijnde minimaal tien, hierom verzoeken.

7. Het vezoek tot bijeenroeping van een afdelingsvergadering moet
schriftelijk worden ingediend onder opgave van de te behandelen
ondenruerpen. Op een dergelijk verzoek is het afdelingsbestuur verplicht
een afdelingsvergadering bijeen te roepen binnen een termijn van ten
hoogste vier weken te rekenen vanaf de datum van het verzoekschrift. Het
afdelingsbestuur is bevoegd aan de door de leden voorgesterde
onderuuerpen andere toe te voegen.

B. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen te rekenen vanaf de datum
van ontvangst van het verzoekschrift geen gevolg is gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. Een aldus belegde
afdelingsvergadering voorziet zelf in haar leiding.

L Van het verhandelde in elke afdelingsvergadering worden door de
secretaris of door een door het afdelingsbestuur aangewezen notulist
notulen gemaakt, die door de afdelingsvergadering in de eerstvolgende
afdelingsvergadering worden vastgesteld en door de secretaris en
voorzitter ondertekend.

Toegang tot- en besluitvorming algemene vergadering afdeling
Artikel 16f
1. De algemene vergadering van de afdeling bestaat uit leden. De algemene

vergadering is openbaar renzij de vergadering anders besluit. ln de
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algemene vergadering heeft elke aanwezige het recht het woord te voeren
tenzij de voorzitter anders beslist.

2. De voorzitter, en / of een aangewezen lid van het bestuur, en / of de
directeur van de vereniging heeft de gelegenheid de afdelingsvergadering
met adviserende stem bij te wonen.

3. Alleen de tijdens de algemene vergadering aanwezige leden hebben
stemrecht.

4. De algemene vergadering neemt, als deze statuten niet anders bepalen,
haar besluiten met gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal
aanwezige leden.

5. Stemmingen over personen moet schriftelijk plaatsvinden, maar als
niemand van de leden zich daartegen verzet, mag de vergadering haar
besluiten per acclamatie nemen.

6. lndien bij een eerste stemming over personen geen van de kandidaten
meer dan de helft van de stemmen heeft gekregen vindt een tweede
stemming plaats. lndien bij een tweede stemming nog geen van de
kandidaten meer dan de helft van de stemmen heeft gekregen, vindt een
derde stemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de tweede
stemming de meeste stemmen hebben gekregen. lndien bij de tweede
stemming meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben
gekregen als één van de twee kandidaten met de hoogste stemmen
worden ook zij in herstemming gebracht. Bij derde stemming is de
kandidaat gekozen die de meeste stemmen heeft gekregen. lndien na de
derde stemming geen van de kandidaten gekozen is, wordt de stemming
geannuleerd en blijft de vacature onvervuld en wordt vervulling van de
plaats opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.

7. Stemmingen over zaken gebeuren bij handopsteking, tenzij het bestuur of
de vergadering tot schriftelijke stemming besluit.

B. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
g. Blanco en ongeldige stemmen tellen voor de besluitvorming niet mee.
10.Alle schriftelijke stemmingen moeten gebeuren met gesloten briefjes.
Geldmiddelen
Artikel 17
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. Door de leden te betalen contributies;
b. Subsidies en schenkingen;
c. Toevallige baten;
d. De opbrengsten uit verrichte werkzaamheden of diensten;
e. Alle andere baten.

2. Aan geldmiddelen mag geen andere bestemming worden gegeven dan die
in het doel van de vereniging is omschreven.

3. De vereniging beheert onder andere de door de Stichting Wonen Zuid
toegekende financi,äle middelen.

4. algemene vergadering stelt een bijdrage vast voor de afdelingen en de
vereniging zelve. Het recht van voordracht voor een bijdrage is uitsluitend
voorbehouden aan het bestuur.

Kascontrolecommissie vereniging.
Artikel 18
1. de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering uit haar midden een

kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie heeft tot taak een
onderzoek in te stellen naar de rekening en verantwoording van het
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bestuur. Van haar bevindingen brengt zij verslag uit in de jaarvergadering.
2. lndien door onvoorziene omstandigheden geen lid als

kascontrolecommissie kan worden aangewezen, bepaalt de algemene
vergadering bij apart besluit of en op welke wijze hierin moet worden
voorzien.

3. De samenstelling en werkwijze van de kascontrolecommissie wordt nader
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Kascontrolecom missie afdeli ng.
Artikel 19
1. Op de jaarvergadering benoemt de afdelingsvergadering uit haar midden

een kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie heeft tot taak een
onderzoek in te stellen naar de rekening en verantwoording van het
bestuur. Van haar bevindingen brengt zij verslag uit in de jaarvergadering.

2. lndien door onvoorziene omstandigheden geen lid als
kascontrolecommissie kan worden aangewezen, bepaart de algemene
vergadering bij apart besluit of en op welke wijze hierin moet worden
voorzien.

3. De samenstelling en werkwijze van de kascontrolecommissie wordt nader
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement
Artikel 20
1. ln het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld ten

aanzien van het functioneren van de vereniging en de afdelingen.
2. Het huishoudelijk reglement, en andere binnen de vereniging vigerende

reglementen, worden vastgesteld en gewijzigd door de algemene
vergadering.

3. Een besluit tot wijziging en / of aanvulling van het huishoudelijk reglement
kan slechts worden genomen in een speciaal voor dit doel bijeengeroepen
algemene vergadering met een meerderheid van twee / derde der
uitgebrachte stemmen.

Statutenwijziging
Artikel 21
1. Een besluit tot wijziging en / of aanvulling van deze statuten kan slechts

worden genomen in een speciaal voor dit doel bijeengeroepen algemene
vergadering met een meerderheid van twee / derde der uitgebrachte
stemmen.

2. Oproepingen voor de in dit artikel bedeelde vergaderingen geschieden
schriftelijk minstens een maand vóór die vergaderingen onder vermelding
van de wijzigingsvoorstellen bij de agenda.

3. Op straffe van nietigheid moet de wijziging in een notariele akte worden
vastgelegd.

Ontbinding vereniging
Arttkel22
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan genomen worden in een

speciaal daartoe bijeengeroepen algemene vergadering met een
meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige leden.

2. Oproepingen voor de in dit artikel bedoelde vergaderingen geschieden
schriftelijk minstens een maand vóór die vergaderingen onder vermelding
van de ontbindingsvoorstellen bij de agenda.

3. Het besluit tot ontbinding houdt tevens in de bestemming van een
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eventueel batig saldo en van eventuele overgebleven bezittingen, terwijl bij
bedoeld besluit tevens vereffenaars worden benoemd, bij gebreke waarvan
het bestuur als zodanig zal optreden.

4. Een eventueel batig saldo der rekeningen en de eventuele overgebleven
bezittingen, waaraan bij liquidatie geen bestemmingziin gegeven, zullen na
afloop van de liquidatie aan de Stichting Wonen Zuid worden
overgedragen.

5. Na een besluit tot ontbinding der vereniging blijven de statuten van de
vereniging, voor zover nodig van kracht.

Ontbinding afdeling
Artikel 23
1. Een besluit tot ontbinding van de afdeling kan genomen worden in een

speciaal daartoe bijeengeroepen algemene vergadering met een
meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen ongeacht het
aantal aanwezige leden.

2. Het besluit tot ontbinding houdt tevens in de bestemming van een
eventueel batig saldo en van eventuele overgebleven bezittingen, tenruijl bij
bedoeld besluit tevens vereffenaars worden benoemd, bij gebreke waarvan
het bestuur van de vereniging als zodanig zal optreden.

3. Een eventueel batig saldo der rekening en de eventuele overgebleven
bezittingen, waaraan bij liquidatie geen bestemming zijn gegeven, zullen na
afloop van de liquidatie aan de vereniging worden overgedragen.

Slotbepaling
Artikel 24
ln alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Over
een zodanig besluit informeert het bestuur de algemene vergadering en de
afdel i ngsbesturen achteraf.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de comparanten
is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe
bestemde document vastgesteld ;
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