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Vogelwacht Uden e.o.
Statuten Versie 2010

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: VOGELWACHT UDEN e.o.
2. Ze is gevestigd te Uden en gedomicilieerd ten huize van haar secretaris.
3. Vanaf zeven februari negentienhonderd drieëntachtig is de vereniging 

aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:

 aankweken van belangstelling, waardering en zorg voor de in het wild levende 
vogels;

 het beschermen van vogels en hun biotoop;
 het bestuderen, inventariseren en vastleggen van gegevens over vogels en 

tevens het publiceren daarvan;
 het samenwerken met andere personen en/of verenigingen die een soortgelijke 

doelstelling hebben;
 het behouden en creëren van nestgelegenheid voor vogels.

2. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen, in het bijzonder door:
 het samenbrengen van zoveel mogelijk personen die in
 Uden het doel, genoemd in artikel 2 lid 1, nastreven;
 het verzorgen van studietochten en cursussen en het deelnemen aan 

tentoonstellingen;
 het meewerken aan regionale en landelijke projecten waarbij Uden op 

vogelgebied is betrokken;
 het stimuleren van vogelstudie en deelname daaraan, hetzij ten aanzien van 

een bepaald terrein, hetzij ten aanzien van een bepaalde vogelsoort, hetzij ten 
aanzien van een bepaald facet van het vogelleven;

 het publiceren van dergelijke overzichten.

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst ter verdeling onder de leden.

4. De vereniging is tegenstander van (plezier)jacht, zowel door middel van wapens 
als door middel van predatoren waaronder het zogenoemde valkenieren. Dit 
standpunt sluit overigens niet uit dat er overleg plaats vindt met 
jagersgroeperingen en/of -verenigingen en/of samenwerking plaatsvindt daar 
waar deze niet strijdig is met bovengenoemd standpunt. 
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LEDEN

Artikel 3
1. De vereniging kent leden en donateurs.

2. Leden zijn zij die de leeftijd van zestien jaar bereikt hebben en zich bij het 
secretariaat hebben opgegeven om in daad en houding het doel van de 
vereniging te onderschrijven met de middelen daartoe door de vereniging 
aangegeven en door de vereniging als lid zijn aanvaard.

3. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging regelmatig met 
een financiële bijdrage te steunen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 4
1. Het lidmaatschap eindigt door:

 opzegging door het lid;
 overlijden van het lid;
 opzegging namens de vereniging;
 ontzetting.

2. Opzegging door het lid kan tot één december van het lopende jaar, waarbij het 
lidmaatschap eindigt op eenendertig december van dat jaar.
De opzegging dient schriftelijk bij het secretariaat te worden gedaan.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap enig besluit waarbij 
de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen 
opzichte uit te sluiten.

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan zonder 
inachtneming van een opzegtermijn worden gedaan indien een lid heeft 
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij deze statuten gesteld, te 
voldoen, wanneer hij zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging 
niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid 
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, 
zowel de besluiten van het bestuur als die van de algemene vergadering danwel 
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het 
bestuur. De ontzette staat beroep open op de algemene ledenvergadering die 
over dit beroep beslist bij haar eerstvolgende bijeenkomst.
Dit beroep dient op de agenda te worden vermeld.

5. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging namens de vereniging 
en de ontzetting door de algemene vergadering. Een dergelijk besluit behoeft 
een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen.

6. Het besluit van ontzetting wordt met opgave van redenen ten spoedigste 
schriftelijk ter kennis van de betrokkene gebracht.
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SCHORSING

Artikel 5
1. In de gevallen, genoemd in artikel 4 lid 4, kan het bestuur een lid schorsen voor 

een termijn van ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende 
termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.

2. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden wordt gevolgd 
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Een schorsing van een bestuurslid als zodanig houdt tevens in schorsing als lid 
van de vereniging.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 6
1. Naast de overige rechten, hen bij of krachtens deze statuten toegekend, hebben 

alle leden het recht gebruik te maken van de eigendommen en faciliteiten van de 
vereniging en deel te nemen aan de door de vereniging geboden evenementen, 
alles naar de aanwijzingen van het bestuur en binnen de bestaande of 
toekomstige reglementen en besluiten.

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de 
algemene vergadering wordt vastgesteld. De algemene vergadering kan bepalen 
dat daarnaast andere bijdragen verschuldigd worden, zoals een inschrijfgeld bij 
de aanvang van het lidmaatschap of vergoedingen van door de vereniging ten 
opzichte van de leden verrichte diensten. De hoogte wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
te verlenen van de verplichting tot het betalen van bijdragen als in de 
voorgaande leden van dit artikel bedoeld.

4. Indien het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
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BESTUUR

Artikel 7
1.     Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen
        personen. De algemene vergadering bepaalt het aantal.  De benoeming
        geschiedt door de algemene vergadering uit de meerderjarige leden.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten, welke 
niet bindend zijn.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf 
leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproep voor de algemene vergadering 
medegedeeld.
Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de algemene 
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, voorzien van een 
bereidverklaring van de betrokken (tegen)kandidaat dat hij een eventuele 
benoeming zal aanvaarden.
Indien meer dan één voordracht is opgemaakt, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten.

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster van aftreden.
De aftredende is terstond herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats 
in van zijn voorganger.

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 ontslag door de algemene vergadering, hiervoor in artikel 5 lid 2 genoemd;
 door bedanken van het bestuurslid;
 door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

BESTUURSFUNKTIES-EN BESLUITVORMING

Artikel 8
1. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering gekozen.  Het 

bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan.
Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.
Het bestuur kan voor elk van deze personen uit haar midden een vervanger 
aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht.
Op verzoek van tenminste twee bestuursleden is de voorzitter verplicht een 
bestuursvergadering bijeen te roepen.

3. Voor het nemen ven een bestuursbesluit is de aanwezigheid van tenminste de 
helft plus één van het aantal in functie zijnde bestuursleden vereist.
Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. 
Staken de stemmen, dan vindt de stemming op de eerstvolgende 
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bestuursvergadering opnieuw plaats. Staken de stemmen dan opnieuw dan 
wordt het voorstel in de eerstkomende algemene vergadering behandeld. 

4. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de 
voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit, niet 
beslissend.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging.
Indien het aantal bestuursleden beneden het door de algemene vergadering 
vastgestelde aantal is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd.  Het bestuur 
is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen 
waarin de voorziening in de open plaatsten aan de orde komt.

2. Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich bij de 
uitvoering van haar taak laten bijstaan door adviseurs of commissies die door het 
bestuur worden benoemd.

3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee 
gezamenlijk handelende bestuursleden.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING, KASCOMMISSIE

Artikel 10
1. Het boekjaar en het verenigingsjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop 
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene vergadering, haar jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de 
nodige bescheiden, rekening en verantwoording over haar in het afgelopen 
boekjaar gevoerde bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in 
rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van 
tenminste twee personen, de kascommissie, welke personen geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en, verantwoording van het bestuur en 
brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
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5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de 
vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie dient het bestuur 
hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
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 in de 
boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering 
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel tien 
jaar lang te bewaren.

ALGEMENE-VERGADERINGEN

Artikel 11
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. Tenminste eenmaal per jaar en wel uiterlijk zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.
In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar evenals de 

rekening en verantwoording door het bestuur over haar in het afgelopen 
boekjaar gevoerde bestuur, met het verslag van de commissie hiervoor in 
artikel 10 lid 4 bedoelt.

b. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. het vaststellen van de begroting voor het lopende verenigingsjaar;
d. de voorziening in eventuele vacatures;
e. de voorstellen van het bestuur of de leden.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
wenselijk acht.

4. Voorts is het bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op 
een termijn van niet langer dan vier weken, indien tenminste een zodanig aantal 
leden daarom verzoekt als samen bevoegd zijn tot het uitbrengen van een vijfde 
van de stemmen in een algemene vergadering waarin alle leden 
vertegenwoordigd zouden zijn. Indien aan het verzoek binnen die termijn geen 
gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 
op door hen zelf te bepalen wijze en bij advertentie in een, ter plaatse waar de 
vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad.



8

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 12
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging 

alsook alle donateurs.
Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en leden.

2. Over toelating tot de vergadering van andere dan de in lid 1 bedoelde personen 
beslist het bestuur. Ieder lid van de vereniging wat niet geschorst is heeft één 
stem.

3. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervanger treden als 
zodanig ook op bij de algemene vergadering. Ontbreekt de voorzitter, danwel zijn 
plaatsvervanger, dan zit een der andere bestuursleden de vergadering voor.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
vergadering zelf in zijn leiding.

4. Van het ter vergadering verhandelde worden door de secretaris of een ander 
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt.

BESLUITVORMING VAN-DE-ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met tweederde 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de wet of deze 
statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te 
zijn uitgebracht.

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk, bij gesloten,
ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak van 
een der aanwezigen een andere wijze van stemmen bepaalt.

3. Staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen.  Staken de 
stemmen over personen, dan beslist het lot.

Heeft bij stemming over personen niemand de meerderheid verkregen, dan vindt 
een tweede stemming plaats tussen de personen die bij de eerste stemming de 
meeste stemmen op zich verzamelden en is diegene gekozen die bij de tweede 
stemming de meeste stemmen op zich verzamelde.

4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat een besluit is 
genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd 
over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid 
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 
plaats wanneer de meerderheid der vergadering dit verlangt, danwel indien de 



9

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming.

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als 
het besluit van de algemene vergadering.

6. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn kunnen geldige 
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de 
orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot 
ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de 
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen 
en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet 
in acht genomen.

OPROEPING TER ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14
1. Behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 4 worden de algemene vergaderingen 

bijeengeroepen door het bestuur door middel van een schriftelijke kennisgeving 
volgens de door de secretaris bij te houden ledenlijst.

2. De schriftelijke kennisgeving wordt tenminste zeven dagen voor de dag van de 
algemene vergadering verzonden en bevat de te behandelen onderwerpen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel l5
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, 

genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte 
stemmen, in een vergadering waarop tenminste de helft van de leden aanwezig 
is.
Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde 
is, niet de helft van de leden tegenwoordig is, dan wordt een tweede vergadering 
bijeengeroepen en gehouden binnen vier weken daarna, in welke vergadering, 
ongeacht het aantal aanwezige leden, op hetzelfde voorstel kan worden 
besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweede van de uitgebrachte 
stemmen.

2. De oproeping tot een dergelijke algemene vergadering moet de mededeling 
bevatten dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en moet 
worden verzonden op de in artikel 14 lid 2 genoemde termijn.
Zij die de oproeping tot een dergelijke algemene vergadering hebben gedaan, 
moeten tenminste vijf dagen vaar de vergadering de woordelijke tekst van de 
voorgestelde statutenwijziging op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
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ONTBINDING

Artikel 16
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering.
Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van 
overeenkomstige toepassing.

2. Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door het bestuur.
Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 
van kracht.

3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens een bestemming gegeven aan het 
batig liquidatiesaldo.
Met voorrang ter begunstiging dient de Nederlandse Vereniging tot Bescherming 
van Vogels te worden behandeld.
Het waarnemingsarchief zal door de algemene vergadering ter beschikking 
worden gesteld van een officiële instantie zoals bijvoorbeeld het Sovon.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen . Het 
huishoudelijke reglement mag niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten 
en mag evenmin afwijken van de wettelijke bepalingen van de tweede titel van het 
tweede boek van het Burgerlijk Wetboek, ook voorzover die bepalingen van regelend 
recht zijn.

SLOTBEPALING

Artikel 18

In alle gevallen waarin noch deze statuten, noch de wettelijke bepalingen omtrent 
verenigingen (met inbegrip van bepalingen van regelend recht) voorzien, beslist de 
algemene vergadering, tenzij het een aangelegenheid betreft die valt onder het 
begrip 'bestuur', in welk geval het bestuur beslist

Goedgekeurd door de ledenvergadering op ……… 2000

De voorzitter,


