
STATUTEN

NAAM, ZETEL, DUUR
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging “Austerlitz’ Belang en is gevestigd in Austerlitz,
gemeente Zeist.

2. In deze statuten alsmede in het huishoudelijk reglement wordt de vereniging “Austerlitz’
Belang” aangeduid als: de vereniging.

3. De vereniging is opgericht op tien november negentienhonderd vijf en veertig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

DOEL
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de
bewoners van Austerlitz. De vereniging tracht het doel te verwezenlijken door bijvoorbeeld:

1. het organiseren van activiteiten en feesten;
2. het onderhouden van contacten met overheden en instellingen;
3. het houden van enquêtes, het indienen van verzoekschriften;
4. het houden van vergaderingen en besprekingen.

LEDEN
Artikel 3

1. De vereniging bestaat uit leden en ereleden.
a. Leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder, die woonachtig zijn in

Austerlitz, dan wel aantoonbaar binding hebben met Austerlitz en die door het
bestuur, overeenkomstig artikel 5, zijn toegelaten. De inwonende partner en/of
inwonende kinderen van achttien jaar en ouder van een lid, verkrijgen automatisch
het lidmaatschap tegelijk met het betrokken lid.

b. Ereleden zijn leden die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt. Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op
voordracht van het bestuur, dan wel van vijfentwintig (25) stemgerechtigde leden. De
benoeming dient te geschieden met een meerderheid van twee/derde van de stemmen
van het op de algemene ledenvergadering aanwezige aantal stemgerechtigde leden.
Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als leden, maar zijn vrijgesteld van het
betalen van contributie.

2. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.

BEGUNSTIGERS
Artikel 4
Begunstigers zijn rechtspersonen, dan wel natuurlijke personen. Die al dan niet in Austerlitz
woonachtig of gevestigd zijn en die zich verplicht hebben tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, waarvan de minimum grootte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

TOELATING
Artikel 5
Het lidmaatschap wordt schriftelijk, door middel van een aanmeldingsformulier, aangevraagd bij
het bestuur, dat binnen een maand na de aanmelding over de toelating beslist. Bij niet-toelating
heeft de betrokkene het recht van beroep in de algemene ledenvergadering.

EINDE LIDMAATSCHAP



Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid, hetgeen schriftelijk moet geschieden aan het bestuur voor de

eerste december van het lopende verenigingsjaar;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur.  Dit kan geschieden

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten
gesteld, te voldoen met name wanneer het lid geen binding meer heeft met Austerlitz;
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;

d. door ontzetting door het bestuur wanneer een lid in strijd handelt met de statuten,
reglementen en besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.

e. Van een besluit tot opzegging of ontzetting staat de betrokkene binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving, beroep open bij de algemene ledenvergadering. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene
ledenvergadering tot instandhouding van de opzegging of ontzetting moet worden
genomen met meerderheid van twee/derde van het aantal stemmen in een algemene
ledenvergadering, waarin tenminste vijfentwintig (25) leden aanwezig zijn.

RECHTEN EN PLICHTEN
Artikel 7

1. De leden zijn verplicht tot het betalen van jaarlijkse contributie, die door de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele
of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van contributie te verlenen.

2. Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van de statuten, het
huishoudelijk reglement, alsmede van de bepalingen neergelegd in genomen besluiten
en/of gesloten overeenkomsten. Deze stukken liggen ter inzage bij de secretaris van de
vereniging. De leden verklaren bij toetreding deze te zullen naleven.

3. De leden hebben recht om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen.
4. Bij het einde van het lidmaatschap eindigen de rechten van de betrokkene jegens de

vereniging, maar behoudt het lid zijn alsdan bestaande financiële verplichtingen.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 8
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.

BESTUUR
Artikel 9
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden, onder wie een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. In het bestuur kunnen maximaal twee personen deelnemen, die
buiten Austerlitz woonachtig zijn, maar aantoonbaar binding hebben met Austerlitz.
De voorzitter is woonachtig in Austerlitz.
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester.

KANDIDAATSTELLING
Artikel 10
Kandidaatstelling voor het bestuur geschiedt op voorstel van het bestuur dan wel door tenminste
vijf stemgerechtigde leden. Kandidaten dienen tenminste vierentwintig uur voor de aanvang van



de algemene ledenvergadering bij de secretaris bekend te zijn, met bereidverklaring van de
kandidaat.

VERKIEZING
Artikel 11

1. De verkiezing van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering.
2. De voorzitter dient in functie te worden gekozen.
3. De overige bestuursfuncties worden door de leden van het bestuur intern verdeeld.
4. De bestuursleden hebben zitting gedurende twee jaar. Het bestuur stelt een schema van

aftreden vast, met dien verstande, dat de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig
aftreden.

5. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
6. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering als bestuurslid

worden geschorst of geroyeerd. Een besluit tot schorsing of royement vergt twee/derde
meerderheid van het aantal stemmen in een algemene ledenvergadering, waarin tenminste
vijfentwintig (25) leden aanwezig zijn.

7. In een tussentijds ontstane vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken door het bestuur
voorzien. Deze benoeming vereist de bekrachtiging van de eerstkomende algemene
ledenvergadering.

BESTUURSTAKEN
Artikel 12

1. Het bestuur is belast met de inspanning om de doelstelling van de vereniging te
verwezenlijken en legt hieromtrent verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, hoe ook genaamd. Het bestuur is
bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen en tot het voeren van bestuurs- en rechtsgedingen. Een besluit als in
de vorige zin bedoeld vergt goedkeuring vooraf van de algemene ledenvergadering. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.

3. Het bestuur kan zich laten bijstaan door werkgroepen, waarvan zij de samenstelling regelt.
Als coördinator van een werkgroep zal een daartoe aangewezen lid van het bestuur
optreden. Het bestuur zal, door het eventueel per werkgroep opstellen van een
huishoudelijk reglement, vastleggen welke bevoegdheden de betreffende werkgroep heeft.
Het bestuur beslist over het opheffen van een werkgroep.

4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening
te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend.

5. Het bestuur is verplicht de onder lid 1 van dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaar te
bewaren.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle bestuursleden gezamenlijk,
alsook door tenminste twee bestuursleden, waarvan tenminste een bestuurslid deel uitmaakt van
het dagelijks bestuur.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 14
Bestuursvergaderingen worden, naar gelang de behoefte, belegd door de voorzitter of op voorstel
van tenminste twee bestuursleden. De bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd, indien ten
minste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluitvorming geschiedt met gewone



meerderheid van stemmen. Indien de stemmen in een bestuursvergadering staken, heeft de
voorzitter de beslissende stem.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 15

1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De termijn van
oproeping is ten minste acht dagen. Met de oproeping wordt de agenda meegezonden.

2. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op
schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een/tiende gedeelte der stemmen. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroepen van de algemene
ledenvergadering overgaan.

TOEGANG, STEMRECHT EN BESLUITVORMING
Artikel 16

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, belangstellenden en alle door
het bestuur genodigden.

2. Ieder lid heeft een stem. Een lid kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander lid laten uitbrengen.

3. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene ledenvergadering genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen.

JAARVERSLAG, JAARREKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 17

1. In de laatste veertien dagen van het lopende verenigingsjaar, dan wel binnen twee maanden
na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur op de algemene ledenvergadering (dit
betreft de jaarvergadering) het jaarverslag van de vereniging uit en legt onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in
het (afgelopen) boekjaar gevoerde beleid.

2. De datum van de jaarvergadering moet ten minste een maand tevoren worden bekend
gemaakt. Uiterlijk veertien dagen voor de jaarvergadering kunnen agendapunten
schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

3. De in lid 1 genoemde rekening en verantwoording worden onderzocht door een
kascontrolecommissie, die verslag van haar bevindingen uitbrengt aan de jaarvergadering.
De kascontrolewerkgroep bestaat uit ten minste twee leden en een plaatsvervangend lid, te
benoemen door de algemene ledenvergadering voor de duur van twee jaar.

4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering in de jaarvergadering van de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

5. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
a. Mededelingen en ingekomen stukken;
b. Notulen van de voorgaande jaarvergadering;
c. De begroting en jaarrekening;
d. Verslag van de kascontrolecommissie;
e. Benoeming van bestuursleden;
f. Rondvraag.

GELDMIDDELEN
Artikel 18

1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies van leden, bijdragen
van begunstigers, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies, andere bijdragen en
opbrengsten uit evenementen en activiteiten.



2. Geldmiddelen van de vereniging mogen niet risicodragend worden belegd.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 19

1. Wijziging van deze statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van een algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de
statuten worden voorgesteld.

2. Zij die de oproep tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de algemene
ledenvergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, bij de secretaris ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte
stemmen, in een algemene ledenvergadering, waarin ten minste vijfentwintig (25)
stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 20
De vereniging wordt ontbonden:

1. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, met inachtneming
van hetgeen bepaald is in de artikelen 15 en 16 aangaande bijeenroeping van, en
besluitvorming in, de algemene ledenvergadering;

2. Door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het
faillissement wegens de toestand van de boedel.

Artikel 21
Bij ontbinding van de vereniging zal een eventueel batig saldo voor een instelling van
liefdadigheid worden bestemd, aan te wijzen door de algemene ledenvergadering. In een dergelijk
geval verdienen in Austerlitz gevestigde verenigingen en/of instellingen de voorkeur.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 22
Het huishoudelijk reglement van de vereniging wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering, waarbij dezelfde regels voor vaststelling respectievelijk wijziging in acht
dienen te worden genomen als die genoemd voor statutenwijziging in artikel 19.

SLOTBEPALING
Artikel 23
In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede in alle
geschillen, die tussen de leden ter zake van de verenigingsbepalingen mochten rijzen, beslist het
bestuur, onder gehoudenheid van verslag aan en goedkeuring door de algemene vergadering.
WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.


