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Doorlopende tekst van de vereniging: Vereniging Dorpsbelang Hees, gevestigd te Nijmegen,
gewijzigd bij akte van statutenwijziging de dato twee februari tweeduizend zes verleden voor mr —
R.P.K.J. van Gerven, notaris ter standplaats Nijmegen.
Naam.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Vereniging Dorpsbelang Hees.
Zetel.
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel te Nijmegen.
Doel.
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel:
het versterken, dan wel behouden van het dorpskarakter van Hees, alsmede bevorderen dan wel behouden van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Hees en alle facetten, met
speciale aandacht voor ruimtelijke, ecologische, historische, verkeerstechnische en sociale —
veiligheidsaspecten.
Onder Hees wordt in deze statuten verstaan het gebied in de gemeente Nijmegen, dat wordt
omsloten door de Energieweg, Industrieweg, Marialaan, Bosduifstraat, Patrijsstraat,
Prinsenlaan, Molenweg, Daniëlsweg, Jacob van Campenstraat, Dennenstraat, Rosa de
Limastraat en de Neerbosscheweg, waarbij de as van genoemde wegen als grens geldt.
2. Voorts heeft de vereniging, met inachtneming van de regelgeving op het gebied van het
milieubeleid van de overheden in Nederland en de Europese Unie, ten doel:
- het bevorderen van behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
- het bevorderen van de bescherming van de gezondheid van de mens;
- het bevorderen van het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
- het bevorderen van het nemen van maatregelen teneinde het hoofd te bieden aan locale,
regionale en/of mondiale milieuproblemen, voor zover deze mondiale milieuproblemen
gevolgen hebben voor Hees.
3. De vereniging tracht het in lid 1 omschreven doel te bereiken onder meer door actief samen te
werken met de bewoners en/of ondernemers van en in Hees en/of andere belanghebbenden
en overleg te voeren met de overheid en voorts door het gebruik van alle andere wettelijk
toegestane middelen die het doel van dienst kunnen zijn.
De vereniging tracht het in lid 2 omschreven doel te bereiken onder meer door het indienen
van bedenkingen, beroepschriften, bezwaarschriften en/of het voeren van alle noodzakelijke (bestuursrechtelijke) procedures met als doel het voorkomen, verminderen, dan wel
beëindigen van overlast, risico's en schade veroorzaakt door inrichtingen, installaties en alle andere bronnen van milieuverontreiniging en voorts eveneens door het gebruik van alle
andere wettelijk toegestane middelen die het doel van dienst kunnen zijn.
Duur.
Artikel 4.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Leden en Begunstigers.
Artikel 5.
1. De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers.
2. Leden zijn natuurlijke personen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven,
woonachtig dan wel zakelijk gevestigd zijn in Hees of in Hees andere directe belangen
hebben en op het moment van toetreding de meerderjarige leeftijd hebben bereikt.
3. Ereleden zijn natuurlijke personen die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemene
vergadering daartoe zijn benoemd.
4. Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen
minimum bijdrage.
Artikel 6.

. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een
aanmelding daartoe bij het bestuur heeft ingediend. Indien
het bestuur de toelating weigert, kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten. Over de toelating van personen die niet voldoen aan het in artikel 5 lid 2 omschrevene
beslist het bestuur.
De leden betalen een jaarlijkse contributie, vast te stellen
door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.-Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering benoemd. Zij zijn geen contributie verschuldigd.4. Begunstiger kan men worden door schriftelijke aanmelding bij
het bestuur: In de aanmelding wordt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage meegedeeld.
Artikel 7.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van
ten hoogste een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd
handelt met zijn lidrnaatschapsverplichtingen of door handelingen
of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate
heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel B.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien
een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan werden het lidmaatschap te
laten voortduren.
a. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan
tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden
door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van
ten minste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december
niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de bij deze statuten vastgestelde vereisten voor het lidmaatschap.
b. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lid1,atschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van
de reden(en).
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesprowanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
:ni- gdelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het
bestuur, dat het betrokken lid schriftelijk ten spoedigste
van het besluit met opgave van reden(en) in kennis stelt. De
betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de
1

2
0

0

F(

3

hinisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
"durende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
BR.e. ésohorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee derde
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.-5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar,
ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin
de gehele jaarlijkse bijdrage door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel
36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door
opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard
van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid
2 van dit artikel bepaalde.
GELDMIDDELEN.
Artikel 9.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van
de leden en de bijdragen van de begunstigers, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en
uit eventuele andere baten. Erfstellingen kunnen slechts worden
aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
BESTUUR.
Artikel 10.
I. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast
te stellen aantal van ten minste vijf leden, die door de algemene vergadering worden benoemd (met uitzondering van het
eerste bestuur, dat bij deze akte wordt benoemd).
2. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie
gekozen. De functies van de overige bestuursleden worden door
het bestuur telkenjare onderling verdeeld. Bij ontstentenis
van een bestuurslid wijzen de overige bestuursleden uit hun
midden een plaatsvervanger aan. Een bestuurslid kan meer dan
een functie bekleden.
3. Bij vacatures in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
4. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan blijven
de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen,
tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In het laatste geval zijn de
overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van
een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacature wordt voorzien.
J . De algemene vergadering kan een bestuurslid Schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee
derde der geldig uitgebrachte stemmen.
. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag
te nemen.
Op de jaarlijkse algemene vergadering treedt telkens ongeveer
een derde deel van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Iedere bestuurder is terstond herkiesbaar.----------------.....
A: t ikel 11.--1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.-2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door
de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden
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vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris worden ondertekend.
3. Het bestuur is bevoegd te handelen en besluiten te nemen omtrent geen uitstel gedogende zaken die direct verband houden
met de doelstelling van de vereniging.
A. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten strekkende tot:
a. het aangaan van geldleningen;
b. het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van
onroerende goederen;
c. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de
schuld van een derde verbindt.
6. Onverminderd het in lid 5 bepaalde wordt de vereniging in en .
buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tezamen, tenzij een van hen of beiden verhinderd
is/zijn, in welk geval elk van hen door een ander bestuurslid wordt vertegenwoordigd.
7. Het bestuur kan zich ter zake van zijn vertegenwoordigingsbebevoegdheid als in lid 6 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat, indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over
bank- en girosaldi, zulks slechts mogelijk is binnen de in de
volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
B. Het. bestuur is verplicht zich jegens de algemene vergadering
te verantwoorden aangaande alle door het bestuur verrichte
handelingen en genomen besluiten.
ATG7YrNE VERGAnERTNGPN.
Artikel 12.
1. Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt
een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit, legt,
onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde
beleid en dient een begroting voor het volgend jaar in.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van
ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over
het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie
brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie 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 der vereniging te geven.
4 (Joedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag
en de rekening en verantwoording strekt bet bestuur tot décharge.
5 Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt
geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden. die een nieuw onderdoet van de rekening en verantwoording. Deze commissie
heeft dezelfde bevoegdheid als de eerder benoemde commissie.
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene
'.vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan
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Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de
statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.
-4 Blanco en ongeldige stemmen warden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
Bij stemming over personen is diegene gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. 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 diegene gekozen, die bij die tweede steffiming de meerd-e'rheld der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien
bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.--Ben ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel
dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid
daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gesctliedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Art k& 15.
. Be voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
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2.1Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de
Ieecretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der
vereniging notulen gehouden.
STATUTENWTJ7IrTTNG.
Artikel 16.

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen
met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten wordt
voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste eenentwintig dagen bedragen.
n Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan,
moeten in deze oproeping de voorgestelde wijziging(en) woordelijk opnemen.
Het bepaalde in art. 42 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is
van toepassing.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden
genomen in een vergadering waarin ten minste twee derde van
de stemgerechtigde leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd
is en met een meerderheid van ten minste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.
4 Indien in de in lid 3 genoemde vergadering het quorum niet
aanwezig is, wordt er onmiddellijk een nieuwe vergadering
uitgeschreven, te houden niet eerder dan drie en niet later
dan vijf weken na de vergadering waarin het vereiste quorum
ontbrak. De convocatie voor deze bijeenkomst dient de leden
ten minste een week voor de dag der vergadering te bereiken.
Deze nieuwe vergadering kan tot wijziging van de statuten besluiten met een meerderheid van twee derde der geldig uitgetrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en geldig vertegenwoordigde leden.
A-tikel 17.
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan
een notariële akte is opgemaakt.
I. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van
de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten
kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen
welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.--ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 18.
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met ten
minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden
aahwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde (ere)leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht doch
uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering,
- et een meerderheid van twee derde van het aantal geldig uit1.
,,el-irachte stemmen.
3. 2ij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel
:::kedeelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadel- ing zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De
termijn vc'or oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten
minste eenentwintig dagen bedragen.
De ver- gadering waarin het besluit tot ontbinding genomen

- dt, benoemt liquidateuren.
n besluit tot ontbinding van de vereniging moet tevens de
estemming van het liquidatiesaldo inhouden. -Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de
algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het
meest met het doel van de vereniging overeenstemmen, tenzij
de algemene vergadering anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover
dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende
de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukker: en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haarnaam worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bestuur, de
vergaderingen en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij
besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur, of indien hiertoe schriftelijk wordt verzocht door ten
minste een derde gedeelte van de leden.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die
in•strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten.

