Vereniging Bewoners Provenierssingel
(de cursieve delen zijn herzieningen)

Statuten
Artikel 1
De vereniging draagt de naam ‘Vereniging Bewoners Provenierssingel’.
De vereniging is gevestigd in de gemeente Rotterdam.
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
het bevorderen van de leefbaarheid van de Provenierssingel en Proveniersplein in de ruimste zin
des woords.
Artikel 3
1.
De vereniging kent uitsluitend gewone leden.
2.
Als lid worden slechts toegelaten natuurlijke personen die woonachtig zijn aan de
Provenierssingel, het Proveniersplein en zij die woonachtig zijn in één der hoekhuizen aan één
der uiteinden van de Provenierssingel.
3.
Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke opgave bij het bestuur.
4.
Het lidmaatschap is individueel.
5.
De minimumleeftijd voor het lidmaatschap is achttien jaar.
Artikel 4
1.
Het lidmaatschap eindigt door:
1. overlijden van het lid;
2. opzegging door het lid;
3. opzegging door de vereniging;
4. ontzetting;
5. het niet meer voldoen door het lid aan de in artikel 3, tweede lid, genoemde voorwaarde.
2.
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
kalenderjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor 1 december van het
desbetreffende jaar in het bezit van de secretaris moet zijn.
3.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het lopende
kalenderjaar door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 weken
geschieden wanneer het lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn gemaand op de 1 e
december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichting jegens de vereniging c.q. aan de vereisten
welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mogen worden heeft voldaan.

Ontzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
4.
Ontzegging uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft gehandeld of wanneer het
betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzegging
geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van
reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het lid geschorst.
5.
Beëindiging van het lidmaatschap wegens het niet meer voldoen aan de in artikel 3, tweede lid,
genoemde voorwaarde geschiedt per datum waarop de desbetreffende mutatie is bijgeschreven in
het bevolkingsregister.
6.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar, ongeacht de reden of de oorzaak,
eindigt blijft toch de bijdrage van het lopende kalenderjaar voor het geheel door het lid
verschuldigd.
Artikel 5
1.
De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere gevormd worden door:
a. contributie van de leden;
b. donaties;
c. subsidies
d. schenkingen
e. alle andere baten en inkomsten.
2.
Ieder lid betaalt contributie waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens
de jaarvergadering wordt vastgesteld. Bij diezelfde gelegenheid kan de algemene ledenvergadering
de hoogte van de contributie voor samenleefverbanden bepalen, waarbij onder samenleefverband
wordt verstaan: twee of meer personen van achttien jaar of ouder, die voldoen aan het in artikel 3,
tweede lid, gestelde en die zich ieder als lid hebben aangemeld bij het bestuur.
{REDEN: we hebben alleen individuele leden (zie boven); punt is: welke contributie moet worden
geheven; zo voorkom je opstellen en wijzigen huishoudelijk reglement)
Artikel 6
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en
buiten rechte.
2.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 personen. Het aantal bestuurders
wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien het aantal bestuurders is gedaald
beneden het statutaire aantal, blijft het bestuur toch bevoegd zolang tenminste 2 bestuursleden
in functie zijn.
3.
De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste 5 leden, door de
algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. De benoeming van een bestuurslid

geschiedt voor een tijdvak van een jaar, waarbij een aftredend bestuurslid terstond herkiesbaar
is.
4.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan/. De voorzitter wordt
steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
5.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 3/3 der geldig uitgebrachte
stemmen.
Artikel 7
1.
Het bestuur evenals de voorzitter en de secretaris samen zijn bevoegd de vereniging te
vertegenwoordigen.
2.
Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor
zover het de uitoefening van diens taak betreft.
Artikel 8
Het boekjaar c.q. verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 9
1.
Binnen 5 maanden na het einde van een boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden. Het
bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Artikel 10
1.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een
termijn van tenminste 8 dagen.
2.
Behalve de in lid 1 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo
dikwijls als het bestuur zulks wenselijk acht.
3.
Alleen leden die op het moment van de ledenvergadering minstens drie maanden lid zijn van de
vereniging, hebben toegang tot de vergadering. Zij hebben daar ieder
één stem.
4.
Personen die woonachtig zijn aan de Provenierssingel, het Proveniersplein en zij die woonachtig
zijn in één der hoekhuizen aan één der uiteinden van de Provenierssingel en geen lid zijn van de
vereniging, dan wel korter dan drie maanden, hebben toegang tot de vergadering en kunnen
gebruik maken van het spreekrecht.
Zij hebben geen stemrecht.
5.
Het bestuur kan om gewichtige redenen niet-leden het spreekrecht ontzeggen, evenals de toegang tot
(stemmingen tijdens) de vergadering.

Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover de statuten
niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Artikel 11
1.
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid zal
één der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
2.
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de
voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt die in een volgende algemene
vergadering worden geagendeerd.
Artikel 12
1.
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.
2.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar
tenminste de helft van het totale aantal leden der vereniging aanwezig is, met een meerderheid
van tenminste tweederde van het aantal stemmen.
Artikel 13
In alle gevallen waarin de wet noch de statuten voorzien, beslist het bestuur.

