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Artikel 1 – Naam en zetel 

De vereniging draagt de naam: VOLKSTUINVERENIGING LINNAEUS en is gevestigd te Driemond in 

de gemeente Amsterdam. 

 

Artikel 2 - Doel 

De vereniging heeft ten doel het tuinieren door en voor inwoners van Amsterdam en omgeving als 

middel tot verdieping van kennis van- en liefde voor de natuur te bevorderen, te organiseren en 

op verantwoorde wijze verder te begeleiden, zowel feitelijk, sociaal als milieu hygiënisch en het 

verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Artikel 3 - Middelen 

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. Haar leden de nodige grond, middellijk of onmiddellijk ter beschikking te stellen, door deze 

voor hen in eigendom, huur of anderszins te verwerven. 

b. Haar leden desgevraagd ook overigens de nodige hulp, kennis en verdere bijstand te 

verlenen. 

c. Het geven van voorschriften en treffen van maatregelen om vernieling, grond- en 

waterverontreiniging en ander misbruik binnen- en van haar gebied tegen te gaan.  

d. Waar nodig zich aan te sluiten bij, of samen te werken, of met andere, of soortgelijke 

organisaties met gelijk of aanverwant doel.  

e. Alle verdere wettige middelen, waarmede de belangen van de leden en/of de vereniging 

zijn gebaat.  

 

Artikel 4 - Duur 

De vereniging is opgericht op zeven en twintig februari negentienhonderd negen en twintig  

en aangegaan voor onbepaalde tijd vanaf het moment van de statutenwijziging van zeven en 

twintig december negentienhonderd acht en zeventig. 

 

Artikel 5 - Lidmaatschap  

De vereniging bestaat uit:  

a. Leden; 

b. Partners; 

c. Gezinsleden; 
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d. Leden van verdienste en ereleden; 

e. Kandidaat-leden. 

Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen 

besluiten sprake is van lid of leden, worden daaronder alle hierboven genoemde soorten leden 

begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 

Alleen leden, hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 6 - Leden 

1. Leden zijn meerderjarige personen, die een tuin van de vereniging tot hun beschikking hebben en 

die bij hun toetreding als lid inwoner zijn van Amsterdam en omgeving. 

 

2. Partner is een meerderjarig persoon die door het lid, tot het moment van opzegging door 

betreffend lid,  als partner is aangegeven en als zodanig door het bestuur is geaccepteerd. Een 

lid kan slechts één partner aangeven. 

Partners hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en hebben spreekrecht en 

passief stemrecht, dat wil zeggen dat zij wel gekozen kunnen worden als lid van het bestuur of 

commissie, maar geen stemrecht hebben. 

Partners nemen deel aan de tuindienst. 

 

3. Een gezinslid is eenieder die tot het gezin van een lid behoort en op hetzelfde adres staat 

ingeschreven. 

Gezinsleden hebben toegang tot de ALV, maar hebben geen spreek -en stemrecht.  

Gezinsleden mogen deelnemen aan de tuindienst. 

 

4. Leden van verdienste en ereleden zijn personen die zich voor de vereniging of het doel wat zij 

nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 

Leden van verdienste en ereleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene 

Ledenvergadering benoemd.  

 

5. Kandidaat-leden 

Kandidaat-leden zijn meerderjarige personen die zich als zodanig hebben aangemeld. Zij 

worden geregistreerd in het kandidaat-leden register in volgorde van binnenkomst op een 

door het bestuur vastgestelde wijze. Kandidaat-leden zijn inwoners van Amsterdam en 
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omgeving. Zij hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering maar geen spreek-en 

stemrecht. 

a. Het bestuur beslist over de toelating van kandidaat-leden. Bij weigering kan de Algemene 

Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

b. Het kandidaat-lid ontvangt na inschrijving een bevestiging van de aanmelding waarin het 

bedrag van de jaarlijkse bijdrage van kandidaat-leden staat vermeld, alsmede het 

rangnummer op de lijst van kandidaat-leden. 

c. Kandidaat-leden komen volgens rangnummer in aanmerking voor een beschikbare tuin en 

daarmee voor het lidmaatschap. 

d. Ieder kandidaat-lid betaalt een bijdrage, waarvan de hoogte door de Algemene 

Ledenvergadering wordt vastgesteld. 

e. Het kandidaat lidmaatschap geldt voor het lopende kalenderjaar van aanmelding, met 

stilzwijgende verlenging per jaar indien het lidmaatschapsgeld als bedoeld in lid e is 

voldaan. De wijze van beëindiging van het kandidaat lidmaatschap is voorts gelijk aan de 

wijze van beëindiging van het lidmaatschap als bepaald in artikel 10. 

f. Beëindiging van het kandidaat lidmaatschap door de vereniging vindt bovendien plaats, 

naast de gronden als opgenomen in artikel 10 én indien het kandidaat-lid niet meer 

woonachtig is het in artikel 6. 5 vermelde gebied, wanneer het kandidaat-lid op één en 

dertig december van een jaar het kandidaat-lidmaatschapsgeld voor het volgend 

kalenderjaar niet heeft voldaan. 

 

Artikel 7 - Overdraagbaarheid lidmaatschap en erfopvolging 

Het lidmaatschap is niet overdraagbaar maar kan wel door erfopvolging worden verkregen als aan 

de volgende voorwaarden is voldaan. 

a. De overledene dient voorafgaand aan zijn overlijden tenminste één jaar lid van de 

vereniging te zijn geweest, waarbij de duur van het lidmaatschap van eventuele 

rechtsvoorganger(s) mee worden genomen, indien het lid zelf eveneens door vererving lid 

was geworden. 

b. De gezamenlijke erven dienen, gedurende de termijn als bedoeld in na te melden lid c, te 

voldoen aan de verplichting van het tuinonderhoud en aan de financiële verplichting. 

c. De gezamenlijke erven dienen uiterlijk drie maanden na het overlijden van het betreffende 

lid aan het bestuur te kennen te geven dat zij gebruik wensen te maken van het recht op 

opvolging in het lidmaatschap, zulks onder gelijktijdige aanwijzing van één natuurlijk 
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persoon uit hun midden, die het lidmaatschap zal voortzetten en de aan het lidmaatschap 

verbonden rechten en plichten zal uitoefenen. Vermelde termijn kan op verzoek van de 

erven door het bestuur één maal met gelijke termijn worden verlengd. 

d. Het opvolgend lid dient voorts aannemelijk te maken: 

1. Aan de lidmaatschapsvereisten te voldoen en alle hieruit resulterende 

verplichtingen te zullen naleven. 

2. Als opvolgend lid te zijn aangewezen door de gezamenlijke erfgenamen, al dan niet 

op grond van een testamentaire voorziening, dan wel enige erfgenaam van het 

overleden lid te zijn en op grond daarvan het lidmaatschap te willen aanvaarden. In 

elk geval dient een notariële verklaring overlegd te worden aan het bestuur, 

waaruit blijkt dat betreffende personen die de aanwijzing hebben gedaan inderdaad 

de enige erfgenamen zijn dan wel dat betreffende opvolger inderdaad de enige 

erfgenaam is. 

3. Wanneer de in het voorgaande artikel bedoelde termijn(en) is (zijn) verlopen, 

vervalt het recht tot opvolging van het lidmaatschap. 

Indien het recht van opvolging is vervallen, handelt de vereniging de verkoop van de 

tuininrichting en opstallen af, stelt de afrekening op voor de verkoop, met aftrek 

van de gemaakte kosten. De erven hebben tot het moment van taxatie het recht 

om roerende zaken te verwijderen. De opbrengst van de verkoop wordt 

overgemaakt aan de betreffende (gezamenlijke) gerechtigde(n) daartoe, die dat 

zijn/is op grond van vermelde notariële verklaring. 

 

Artikel 8 - Rechten en plichten 

Door aanvaarding van het lidmaatschap verwerven de leden onder meer het recht: 

1. Deel te nemen aan Algemene Ledenvergaderingen, daarin het woord te voeren en één stem 

per tuin uit te brengen. 

2. Kandidaten voor te dragen voor het bestuur en commissies. 

3. Zich kandidaat te stellen als bestuurder van de vereniging, als lid van de Ledenraad of van een 

commissie. 

4. Gebruik te maken van de door de vereniging ten dienste van haar leden verworven faciliteiten. 

5. Voorrang te hebben boven een kandidaat-lid bij de koop van een huisje waarbij, indien er 

meerdere stemgerechtigde leden geïnteresseerd zijn in de koop van een huisje, de duur van 

het lidmaatschap doorslaggevend is. 
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6. Door aanvaarding van het lidmaatschap verwerven de partners en de gezinsleden onder meer 

de rechten als hiervoor in artikel 6 lid 2 en 3 bepaald. 

 

Door aanvaarding van het lidmaatschap verplichten de leden zich tot:  

a. Naleving van de statuten en reglementen van de vereniging. 

b. Naleving naar letter en geest van de door het bestuur binnen de kring van haar bevoegdheden 

gegeven voorschriften en aanwijzingen omtrent inrichting en onderhoud van tuinen en 

opstallen, alsmede het verlenen van toegang tot zijn tuin aan het bestuur en/of betreffend 

ledenraadslid met het oog op formulering en naleving van deze voorschriften en aanwijzingen; 

c. Stipte voldoening aan hun financiële verplichtingen. 

d. Hun tuin te onderhouden en deze tuin niet aan derden onder enige titel of feitelijk gebruik af 

te staan. 

e. Een bij reglement nader vast te stellen aantal uren per jaar, op door het bestuur te bepalen tijd 

ten behoeve van de vereniging werkzaam te zijn.  

 

Artikel 9 - Schorsing 

1. Schorsing als lid van de vereniging kan plaatsvinden op grond van: 

a. Wanbetaling van de jaarlijkse bijdrage en andere aan de vereniging verschuldigde 

bedragen. 

b. Het niet of niet voldoende opvolgen van aanwijzingen ten aanzien van het onderhoud van 

de eigen tuin en/of het niet verlenen van toegang aan het bestuur en/of betreffend 

ledenraadslid indien dat vereist is in verband vermeld onderhoud; 

c. Handelingen welke in strijd zijn met de belangen der vereniging of haar statuten en/of 

reglementen; 

d. Ontzetting, als bepaald in artikel 10 lid 5; 

e. Handelingen welke de eer en goede naam der vereniging schaden. 

2. Schorsing geschiedt met redenen omkleed door middel van een schriftelijk, aangetekend 

schrijven door het bestuur. De Ledenraad kan het bestuur adviseren een lid te schorsen. Een 

lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste vier maanden worden geschorst. 

Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. 

Zijn lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan. 

3. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid 

tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. 
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Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen acht weken 

na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep 

blijft het lid geschorst. De procedure van schorsing wordt nader vastgelegd in een reglement. 

 

Artikel 10 - Beëindiging lidmaatschap  

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. Door overlijden van het lid, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 omtrent 

erfopvolging.  

b. Door opzegging door het lid. 

c. Door opzegging door de vereniging. 

d. Door ontzetting uit het lidmaatschap; 

2. Einde van het lidmaatschap door opzegging van lidmaatschap door het lid is van kracht op het 

moment van overdracht van de tuin aan de nieuwe eigenaar van de tuininrichting en opstallen 

De opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving van het lid aan de secretaris. De 

secretaris bevestigt de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk onder toezending van de voor 

de verdere procedure noodzakelijke formulieren. Indien de tuin niet is overgedragen voor het 

eind van het verenigingsjaar, loopt het lidmaatschap, met de daarmee samenhangende 

rechten en verplichtingen, door tot het moment van de overdracht. 

3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door het lid is mogelijk: 

a. Indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

b. Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld. In 

afwijking hiervan kan een lid zich door het opzeggen van lidmaatschap niet onttrekken aan 

een besluit waarin de geldelijke verplichtingen van de leden worden bezwaard; 

c. Binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging 

in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

In alle in dit lid bedoelde gevallen wordt het betrokken lid in staat gesteld gedurende de 

maand na het besluit roerende zaken van de tuin en uit de opstallen te verwijderen. 

Vervolgens handelt de vereniging de verkoop van betreffende roerende zaken van de tuin en 

opstallen af, stelt de afrekening op voor de verkoop met aftrek van de gemaakte kosten. De 

opbrengst van de verkoop wordt binnen vier weken overgemaakt op het rekeningnummer van 

het gewezen lid. 
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4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur, door middel 

van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging. 

Opzegging is mogelijk: 

- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap; of 

- als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten opzichte van de 

vereniging niet nakomt; of 

- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren. 

Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. 

De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd. 

5. Ontzetting als lid van de vereniging geschiedt door de Algemene Ledenvergadering op 

voordracht van het bestuur. De Ledenraad kan het bestuur adviseren een lid voor te dragen tot 

ontzetting uit zijn lidmaatschap. Tussen het moment van bekendmaking aan het lid en het 

besluit tot ontzetting is het lid geschorst. De ontzetting dient minimaal vier weken voor de 

Algemene Ledenvergadering aan het betrokken lid bekend gemaakt te zijn. Het besluit van de 

Algemene Ledenvergadering tot ontzetting moet worden genomen met tenminste twee/derde 

van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een op de voorgeschreven wijze 

bijeengeroepen vergadering waarin het betreffende lid gelegenheid wordt geboden zich 

mondeling of schriftelijk te verweren. 

6. Na opzegging of ontzetting door de vereniging wordt het betrokken lid in staat gesteld 

gedurende de maand na het besluit of na afloop van de beroepstermijn zoals in lid 7 

omschreven, in aanwezigheid van een lid van het bestuur en/of een vertegenwoordiger 

daarvan, roerende zaken van de tuin en opstallen te verwijderen. Vervolgens handelt de 

vereniging de verkoop van betreffende roerende zaken van de tuin en opstallen af, stelt de 

afrekening op voor de verkoop met aftrek van de gemaakte kosten. De opbrengst van de 

verkoop wordt binnen vier weken overgemaakt op de girorekening van het gewezen lid. 

7. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging in kennis is gesteld, kan dat lid 

tegen dat besluit in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering en daar verweer voeren. 

Het bestuur is verplicht hiertoe de Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier 

weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid waarvan het lidmaatschap is opgezegd, geschorst. Voor het overige geldt het 

bepaalde in lid 6 van dit artikel. 

Tegen het besluit tot ontzetting bestaat geen beroep.  
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Artikel 11 - Geldmiddelen 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies en bijdragen van de leden, 

entreegelden, boetes door het bestuur opgelegd aan de leden, erfstellingen, legaten, 

schenkingen en uit andere baten en inkomsten. 

2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene 

Ledenvergadering wordt vastgesteld. Daarbij kunnen de leden verplicht worden een opdracht 

tot automatische betaling van de periodieke contributie te verstrekken. 

Ieder kandidaat- lid betaalt een bijdrage, waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene 

Ledenvergadering wordt vastgesteld. Daarbij kunnen de kandidaat-leden verplicht worden een 

opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken 

 

Artikel 12 - Bestuur, aanstellen en aftreden. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen.  

De bestuurders worden door de Algemene Ledenvergadering uit de  leden en partners van de 

vereniging benoemd. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden steeds als zodanig door 

de Algemene Ledenvergadering benoemd, de overige functies kunnen door het bestuur in 

onderling overleg verdeeld worden. 

2. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid onder opgave van redenen schorsen of 

ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van 

de geldig uitgebrachte stemmen. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld 

zich in betreffende Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door 

een raadsman laten bijstaan. 

3. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Algemene Ledenvergadering niet binnen 

drie maanden na het moment van schorsing tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de 

schorsing. 

4. Een bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

- door aftreden van een bestuurslid; 

- door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd; 

- door overlijden van een bestuurslid; 

- door onder curatelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn gehele 

vermogen; 

- wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging dan wel de partner geen 

partner meer is in de zin van deze statuten; 
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- wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het 

kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt 

verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt. 

5. Ieder jaar treedt tenminste een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken 

rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Het in een tussentijdse vacature benoemde 

bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.  

6. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

 

Artikel 13 - Taken en bevoegdheden bestuur. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, of de 

voorzitter en de secretaris tezamen, zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen, zulks 

met inachtneming van het in lid 4 bepaalde. De bestuurders kunnen zich daarbij door een 

schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen 

2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer 

bestuurders kan de Algemene Ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de 

vereniging te vertegenwoordigen. 

3. De in het eerste lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot 

vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als tussen de vereniging en een of meer 

bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. 

4. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester 

voldoende tot een bedrag dat in de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. 

5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen, maar niet tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich 

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde 

verbindt. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering voor het 

besluiten tot het aangaan van toegestane overeenkomsten als hiervoor omschreven. De 

goedkeuring vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste 

twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

De beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen. 

Voor het aangaan van geldleningen heeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene 

Ledenvergadering nodig. De goedkeuring vindt plaats bij besluit genomen met een 

meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
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6. Het is bestuursleden en leden niet toegestaan geldelijke vergoedingen te ontvangen voor het 

werk verbonden aan hun bestuursfunctie dan wel lidmaatschap. 

7. Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen tenzij dit plaatsvindt 

onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

8. Het bestuur kan aan de leden een boete opleggen indien zij niet voldoen aan de eisen die de 

statuten en/of het huishoudelijk reglement aan het tuinonderhoud en gedragingen van het lid 

stellen. 

 

Artikel 14 - Bestuur: bijeenroepen van de vergaderingen. 

1. Ieder bestuurslid is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. 

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met 

inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van de bijeenroeping en die 

van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de 

plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda). De bestuurder die 

voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van 

het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres gezonden 

leesbaar en reproduceerbaar bericht. 

3. De plaats waar de vergaderingen van het bestuur worden gehouden, wordt bepaald door 

degene die de vergadering bijeenroept. 

4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige leden, kan het 

bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. 

Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de 

vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een 

schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder in de vergadering 

vertegenwoordigen. 

5. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor zover in deze 

statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur 

genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de 

stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

Artikel 15 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering. 

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet 
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de vergadering zelf in haar leiding. 

2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de 

vergaderingen worden gehouden. 

3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering 

over de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 

genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als 

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde 

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de 

secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. 

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle 

bestuurders zich schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard.  

Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg gezonden 

leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft 

vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt. 

6. De voorzitter van de ledenraad kan als adviseur, op uitnodiging van het bestuur, zonder 

stemrecht deelnemen aan de bestuursvergadering.  

 

Artikel 16 - De ledenraad. 

1. De vereniging kent een ledenraad. Leden van de ledenraad worden voor een periode van drie 

jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering.  

Na afloop van deze periode is het ledenraadslid terstond herkiesbaar. 

De gezamenlijke leden in ieder tuinvak hebben het recht uit hun midden een ledenraadslid 

bindend voor te dragen. 

2. Indien uit een vak geen kandidaat beschikbaar is, dient het aftredende ledenraadslid dat niet 

voor herbenoeming in aanmerking wil komen, de ledenraad hiervan tijdig in kennis te stellen, 

zodat de ledenraad desgewenst een lid kan vragen zich beschikbaar te stellen namens 

betreffend tuinvak. 
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3. Zo lang er geen vertegenwoordiger vanuit het tuinvak als lid van de ledenraad is benoemd, 

worden de leden van het betreffende tuinvak jaarlijks in staat gesteld een ander ledenraadslid 

uit hun midden voor te dragen. 

Indien het alsnog door het tuinvak voorgedragen lid wordt benoemd, zal het op grond van  

lid 2 benoemde lid van de ledenraad per datum van die benoeming aftreden. 

4. Een lid van de ledenraad kan geen bestuursfunctie vervullen. 

 

Artikel 17 - Taak van de ledenraad en haar leden. 

1. De ledenraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over al datgene wat onder de 

leden leeft en over het beheer en samenleven op de tuin. 

2. De ledenraad adviseert het bestuur tot het beboeten of schorsen van een lid. 

3. De ledenraad heeft, in overleg met het bestuur, de leiding en de verantwoording van de uit te 

voeren tuindienst.  

4. De ledenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. 

5. De ledenraadsleden houden in hun vak toezicht op het onderhoud van de tuinen. 

Zij houden tevens toezicht op de naleving van statuten en reglementen door leden en 

bezoekers. 

 

Artikel 18 - Algemene Ledenvergaderingen – financiële verantwoording. 

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Ledenvergadering 

(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en 

doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het 

afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

2. Als er omtrent de getrouwheid van de stukken als bedoeld in het vorige lid aan de Algemene 

Ledenvergadering geen verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in Artikel 2:393 

lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt overlegd, dan benoemt de Algemene 

Ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het 

bestuur mogen uitmaken. 

3. Het bestuur stuurt de in lid 1. bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de 

Algemene Ledenvergadering waarin deze zullen worden behandeld zal worden gehouden, aan 

de commissie. 

4. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag 

van haar bevindingen uit. 
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5. Het bestuur is verplicht aan deze kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de 

boeken en bescheiden van de vereniging te verlenen. 

6. Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 

wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hen daarmee 

afgelegde rekening en verantwoording. 

7. Wordt de goedkeuring geweigerd dan neemt de Algemene Ledenvergadering al die 

maatregelen welke door haar in het financiële belang van de vereniging nodig geacht worden. 

8. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der kascommissie bijzondere boekhoudkundige kennis, 

dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. 

 

Artikel 19 - Bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering – verantwoording- 

1. De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. 

2. De bijeenroeping van de vergaderingen vindt schriftelijk plaats, met inachtneming van een 

termijn van ten minste vier weken, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats 

van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda). 

3. Het lid dat voor dit doel een adres aan de vereniging heeft bekend gemaakt, kan tot de 

vergaderingen door het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat 

adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. 

4. Elk lid is gerechtigd een agendapunt voor de Algemene Ledenvergadering in te brengen dat 

uiterlijk zes weken voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris van het 

bestuur ingediend dient te worden. De indiener dient aanwezig te zijn bij de behandeling. 

5. Behalve de in artikel 17 bedoelde jaarvergadering kan het bestuur Algemene 

Ledenvergaderingen bijeenroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. Ook kan ten 

minste een-tiende van de stemgerechtigde leden schriftelijk met opgave van de te behandelen 

onderwerpen het bestuur verzoeken een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. Na 

ontvangst van het in het vorige lid bedoelde verzoek, is het bestuur verplicht binnen vier 

weken een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. Indien door het bestuur aan dit 

verzoek niet binnen gestelde termijn vervolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot 

bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Ledenvergadering 

bijeenroept. 
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Artikel 20 - Toegang en stemrecht. 

1. Alle niet-geschorste leden van de vereniging hebben toegang tot de Algemene 

Ledenvergadering en hebben één stem.  

Alle niet-geschorste partners hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering, hebben 

geen stemrecht maar wel spreekrecht. 

Alle niet-geschorste gezinsleden en kandidaatsleden hebben toegang tot de Algemene 

Ledenvergadering, maar hebben geen spreek- en stemrecht. 

2. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te 

laten. 

3. Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd hebben toegang tot dat deel 

van de vergadering waar het beroep tegen schorsing of opzegging aan de orde is. 

4. Een lid heeft geen stemrecht als het een kwestie betreft die uitsluitend zijn/haar eigen 

tuin/eigen lidmaatschap betreft. 

5. Alle stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats. Stemmingen over zaken vinden 

mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten 

weten een schriftelijke stemming te verlangen.  

6. Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. 

7. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt. Blanco 

en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het 

bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum. 

8. Bij stemmingen over zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van de stemmen wordt het 

voorstel geacht te zijn verworpen. 

9. Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen 

wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der 

uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij/zij gekozen die bij de tweede stemming de 

meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede 

stemming de stemmen staken beslist het lot. 

10. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een 

stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover 

werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het 

uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 



Statuten volkstuinvereniging Linnaeus van kracht per 27-12-2019 
 

16 

nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke 

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit 

verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

11. Een stemgerechtigd lid kan zijn/haar partner, een meerderjarig gezinslid of een ander 

stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk 

worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd. Aan de eis van 

schriftelijkheid van de volmacht wordt niet voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd. 

Een gevolmachtigde kan niet meer dan één (ander) lid vertegenwoordigen.  

 

Artikel 21 - Leiding en verslag Algemene ledenvergadering. 

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn/haar aanwezigheid of 

ontstentenis zal één van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden. 

2. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden, door de secretaris of door een 

door de voorzitter aangewezen lid der vereniging of notulist, notulen gehouden. 

 

Artikel 22 - Commissies. 

1. Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering zijn bevoegd permanente en niet-permanente 

commissies in te stellen, te wijzigen en op te heffen en de leden van die commissies te 

benoemen, te schorsen en te ontslaan. 

2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een 

reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie 

heeft ingesteld. 

3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld. 

4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een 

permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen 

aansluitend voor een zelfde periode worden herbenoemd. De leden van een tijdelijke 

commissie worden benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte opdracht. 

 

Artikel 23 - Statutenwijziging. 

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering. Wanneer aan de Algemene Ledenvergadering een voorstel tot wijziging van 
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de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de Algemene 

Ledenvergadering worden vermeld. 

2. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zes weken. 

3. Degenen die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten dit ten minste veertien dagen vóór de 

dag van der vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Het 

voorstel dient ter inzage te liggen tot het moment van beëindiging van de vergadering. 

4. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een Algemene 

Ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 

stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een 

nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan 

worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering 

aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe 

vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden 

genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. 

Tot de hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt opgeroepen onder dezelfde 

voorschriften als de eerste vergadering. 

5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien in een Algemene 

Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het 

besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 

6. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is 

vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te 

leggen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek exemplaar van de wijziging en de 

gewijzigde statuten te deponeren bij de Kamer van Koophandel. 

 

Artikel 24 - Ontbinding en vereffening 

1. Het bepaalde in Artikel 23, leden 1, 2, 3, 4 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een 

besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. 
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2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, 

geschiedt de vereffening door het bestuur. 

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de Algemene 

Ledenvergadering te bepalen doel dat zo veel mogelijk overeenkomt met de doelen van de 

vereniging. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 

reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 

vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de 

vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de 

beëindiging opgave aan het in lid 6 van Artikel 23 vermelde register. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende 

zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als 

zodanig is aangewezen. 

 

Artikel 25 - Reglementen 

1. De Algemene Ledenvergadering kan in reglementen nadere regels geven omtrent alle 

onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 

2. Wijziging van het de reglementen kan geschieden bij besluit van de Algemene 

Ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen. 

3. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die afwijken van, of die in strijd zijn met de 

bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt 

toegestaan. 

 

 

 


