STATUTEN WILDE WEELDE.
NAAM EN PLAATS VAN DE VESTIGING
Artikel 1.
1.De vereniging draagt de naam: Wilde Weelde. De vereniging is gevestigd in de Gemeente
Beuningen.
2.De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL.
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel:
Een samenwerkingsverband te vormen van bedrijven die op vakbekwame en mens- en
milieuvriendelijke wijze produkten en diensten leveren ten behoeve van de inrichting en het
beheer van een natuurrijke leefomgeving.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de onderlinge uitwisseling van kennis en
ervaring (bij voorbeeld bedrijfspresentaties en nieuwsbrieven);
-het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van de vergroting van specifieke vakkennis
(studiedagen, excursies, cursussen);
-gezamenlijke voorlichting en presentatie naar het publiek (potentiele klantengroepen) toe
door middel van deelname aan beurzen en dergelijke, verspreiden van folders en artikelen in
diverse media en andere p.r.-activiteiten;
-onderhouden van contacten met verwante organisaties in binnen- en buitenland.
Artikel 3.
Verenigingsjaar. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP.
Artikel 4.
1. Leden van de vereniging zijn zij die zich als zodanig hebben aangemeld bij de vereniging.
2. De aanmelding dient schriftelijk te geschieden doorinvulling en ondertekening van een
door het bestuur beschikbaar te stellen aanmeldingsformulier.
3. Het lidmaatschap kan door het bestuur worden beëindigd in de volgende gevallen:
a. indien klaarblijkelijk het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
c. door royement, waartoe alleen kan worden besloten wanneer het lid handelt in strijd met de
statuten, de reglementen of besluiten van de vereniging, hetzij anderszins de vereniging op
onredelijke wijze ernstig benadeelt.
4. Van het besluit van het bestuur als bedoeld in het vorige lid staat het betrokken lid binnen
een maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving daarvan beroep open op de
algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
5. a. Het lid kan zijn lidmaatschap beeindigen door opzegging tegen het einde van het
verenigingsjaar, hetgeen schriftelijk moet gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn
van een maand.
b. Het lidmaatschap kan door het lid evenwel met onmiddellijke ingang worden beëindigd op
het tijdstip dat van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
6. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen
op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
7. Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van een verenigingsjaar blijft de contributie
tot de opzegdatum verschuldigd.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.
Artikel 5.
1.De leden zijn verplicht:
-de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de
algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
- de belangen van de vereniging niet te schaden;
2. De leden betalen jaarlijks contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
BESTUUR.
Artikel 6.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 3 leden, die uit hun midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De bestuurders
worden door de algemene vergadering uit de leden gekozen.
2. Ieder bestuurslid treedt na drie jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het bestuur
op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
BESLUITVORMING EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een
bestuurslid anders wensen.
3. 3. van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een door het
bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt , die op de eerstvolgende
bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.
4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Daarnaast kan de
vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 8.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
2. Het bestuur brengt- behoudens verlenging door de algemene vergadering- binnen 5
maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering jaarverslag uit en
doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan,
na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur
vorderen.
3. a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kas-commissie, bestaande uit drie eden die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal
herkiesbaar.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, vijf jaar
lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 9.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene
vergadering (jaarvergadering ) worden gehouden.
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste drie weken. De bijeenroeping geschiedt
middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving zulks onder
gelijktijdige vermelding van de agenda.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van een/tiende gedeelte van het aantal
eden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van
niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie
in tenminste één landelijk dagblad.
TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 10.
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd
ander lid, dat echter in het totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of één van zijn
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris
aangetekend in het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de
eerstvolgende algemene vergadering.
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen
van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de
voorzitter.
6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten niet anders
bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming
plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na de meeste
stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste
stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 11.
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander
door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het
bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de
leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden
vastgesteld.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 12.
1.De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering
moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag,
waarop de vergadering wordt gehouden.
3.Een besluit of statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet aanwezig is wordt binnen vier weken daarna,
doch niet eerder dan twee weken daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan
worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is
opgemaakt. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte
bevoegd.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 13.
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen
in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is,
zal een tweede vergadering worden gehouden niet eerder dan twee weken, doch niet
later dan vier weken na de eerste vergadering waarin met een meerderheid kan worden
besloten van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden om het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de
orde is geweest.
3. Het bepaalde bij artikel 12 is van overeenkomstige toepassing.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal toekomen aan een alsdan door de algemene vergadering
aan te wijzen doel.

6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zo ver mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van
de verenigingen uitgaan,moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in
liquidatie”.
HUISHOUDELIJK REGEMENT
Artikel 14.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
vergadering.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Voor de eerste keer worden tot bestuurders benoemd:
mevrouw H.I. Tonckens voornoemd, als voorzitter;
mevrouw M.A.H.J.van Tilburg voornoemd, als secretaris;
de heer Robertus G.M.van der Steen, zelfstandig hovenier, wonende te 3731 TH De Bilt,
Burgemeester van Heemstrakwartier 271, geboren te Deventer op negentien juni
negentienhonderd vijfenvijftig, ongehuwd en geen geregistreerd partner, als
penningmeester;
de heer Nico Kolthek, hovenier, wonende te 2582 VV Den Haag, A. Heinssiusstraat 52,
geboren te Amsterdam op achttien juli negentienhonderd zevenenveertig, gehuwd, als lid;
de heer Bastiaan Slatman, ecoloog, wonende te 7573 AG Oldenzaal, Juianastraat 27,
geboren te Gramsbergen op zevenentwintig februari negentienhonderd vijfenzestig,
ongehuwd en geen geregistrreerd partner, als lid.
De heer Martin Stevens, grafisch intermediair, wonende te 1241 EC Kortenhoef,
Reigerlaan 63, geboren te Hilversum op éénentwintig mei negentienhonderd éénenvijftig,
gehuwd, als lid;
Mevrouw Jacoba Hendrika Dubbeldam, kweker, wonende te 1016 HX Amsterdam,
Prinsengracht 324c, geboren te ’s Gravenhage op drie januari negentienhonderd
éénenvijftig, ongehuwd en geen geregistreerd partner, als lid
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut is verleden te Beuningen op de datum in het hoofd dezer akte
vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben
deze éénparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte
voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.

