
 

                                    STATUTEN                                                      
 

                                                          NAAM EN ZETEL 
  
                                                          Artikel  1 

 

1. De vereniging is genaamd : Uitvaartvereniging Nieuwlande en Omstreken 

2. De vereniging is gevestigd te Nieuwlande , gemeente Oosterhesselen. 

3. De vereniging werd opgericht op negen mei negenhonderd drie en twintig 

                                

                                                          Duur 
                                                   Artikel 2 
 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 

                                                     Doel 
                                                  Artikel 3 
 

De vereniging stelt zich ten doel de uitvaart van diegenen, die op het tijdstip van 

hun overlijden lid waren van de vereniging op eervolle wijze te verzorgen door 

onderlinge samenwerking der leden, alsmede om  eventuele  niet- leden tegen 

betaling van een vergoeding, een passende uitvaart Te verstrekken. 

 

                                                   MIDDELEN 
                                                     Artikel 4 
 

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 

a.  het in eigen beheer verzorgen van uitvaarten. 

b.  het heffen van periodieke en andere bijdragen van de leden. 

c.  het vormen  en  in stand houden van een reserve. 

De baten der vereniging kunnen tijdens het bestaan van de vereniging niet worden 

gedeeld. 
 

                                           LIDMAATSCHAP 
                                                   Artikel 5 

 

Tot de vereniging kan als lid worden toegelaten een ieder, die woonachtig is in het 

door het bestuur te omschrijven werkgebied  der vereniging. Ten aanzien van 

personen die lijdende zijn aan een ziekte of op het moment, dat zij het lidmaatschap 

aanvragen ouder zijn dan zestig jaar kan het bestuur bijzondere voorwaarden 

stellen. 

Het lidmaatschap word aangevraagd bij het bestuur. 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                              

Het bestuur beslist binnen één maand na de aanmelding over de toelating. Bij 

weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing van 

het bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de 

ledenvergadering,,welke daarop in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet. 

De ledenvergadering is echter niet verplicht haar beslissing te nemen in een 

vergadering, welk wordt gehouden binnen veertien dagen na de indiening van het 

beroep. Hangend het beroep is de belanghebbende geen lid. 
 

                                                            Artikel 6 

 

Het lidmaatschap eindigt door : 

a. Overlijden van het lid. 

b. Opzegging door het lid 

c. Opzegging namens de vereniging 

d. Ontzetting (royement). 
                                  

                                                  Artikel 7 

 

1. Opzegging door een lid geschied schriftelijk aan het bestuur, met in- 

    achtneming van een opzegtermijn van een  kalendermaand. 

2. Opzegging van het lid maatschap namens de vereniging kan tegen                                                                                                                                                                                                       

    het einde  van het lopende verenigingsjaar geschieden door het                                                 

    bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 

    Deze opzegging is mogelijk:            

    a.  wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten     

    b.  wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden           

         het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Ontzetting van het lidmaatschap kan alleen door het bestuur worden   

    uitgesproken. 

   a.  wanneer  een lid handelt in strijd met  de statuten ,reglement of besluiten 

        der vereniging. 

    b.  wanneer een lid de vereniging op een of andere wijze  benadeelt. 

4. Van  een besluit tot opzegging  of ontzetting wordt het betrokken lid 

    Ten spoedigste schriftelijk, met opgave van reden (en ) in kennis gesteld. 

   Binnen één maand na ontvangst  van de kennisgeving van het bestuit         

   Kan de belanghebbende  schriftelijk in beroep gaan bij de eerstvolgende  

   Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep 

   Is het lid geschorst. 

 
 

                                                                BESTUUR                     
                             

                                                          Artikel 8 

 

Het bestuur wordt door de leden gekozen en bestaat uit tenminste vijf 

    Vijf en ten hoogste zeven personen, die allen meerderjarig moeten zijn. 

2. Het aantal bestuursleden word vastgesteld door de ledenvergadering 
 

 

 



 

 

3.  Het betuur kiest uit zijn kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een 

secretaris  en een penningmeester. 

4.  De functie van secretaris en penningmeester kan door één persoon worden            

     uitgeoefend ,na besluit op de ledenvergadering. 

5.  Leden die in dienst zijn van de vereniging kunnen geen lid van het bestuur  

      van de vereniging zijn. 
   

                                                        Artikel 9 

  

Ieder jaar treden hoogstens twee bestuursleden af volgens daarvan vooraf  

vastgesteld rooster. Degene , die tussentijds wordt verkozen, neemt de plaats op het 

rooster in  van hem in wiens vacature hij is gekozen.                                Aftredende  

bestuursleden zijn herkiesbaar. Tot bestuurslid zijn slechts verkiesbaar of herkiesbaar 

personen, die de leeftijd van zeventig jaar niet hebben bereikt. 

               

                                                        Artikel 10 

 

Het betuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht en voorts, indien twee 

andere bestuursleden  dit gewenst achten. Indien de voorzitter weigert of nalaat op 

verzoek van twee andere bestuursleden een bestuursvergadering  te houden en 

binnen vijf dagen uit te schrijven , hebben de twee bestuursleden het recht zelf een 

bestuursvergadering  bijeen te roepen. In dat geval moet tussen de dag der 

oproeping en de dag der vergadering twee vrije dagen gelegen zijn, de dag der 

oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend.  

 

                                                        Artikel 11 

 

Het bestuur is belast met de handhaving en toepassing van de statuten en het 

huishoudelijk reglement, alsmede met de uitvoering van de besluiten der 

ledenvergadering. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen  de vereniging 

in buiten rechten. Stukken die van de vereniging uitgaan ,zijn ondertekend door de 

voorzitter en de secretaris ; stukken betrekking hebbende op de financiën of het 

financiële beleid , worden mede ondertekend door de penningmeester. Het bestuur 

draagt er zorg voor dat de boekhouding der vereniging word t gecontroleerd, op 

elk gewenst tijdstip, doch tenminste twee keer per jaar 

 

                                                         Artikel 12  

 

Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of 

geschorst. Aan de bestuursleden kan voor hun werkzaamheden een vergoeding 

worden toegerekend. Vast te stellen door de ledenvergadering.   

 

                                                          Artikel 13 

Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat personeel van de vereniging. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden worden door het betuur vastgesteld. 

 

                                                         Artikel 14 

 

Het bestuur is onder verantwoordelijkheid  aan de ledenvergadering, bevoegd tot 

alle daden van beheer ten aanzien van de bezittingen der vereniging, met dien 

verstande dat het de machtiging van de ledenvergadering behoeft: 

a.  voor het kopen , vervreemden of bezwaren van registergoederen; 

b.  voor het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of  

     hoofdelijk   medeschuldenaar verbindt, voor een derde sterk maakt of zich  

     tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; 

c.  het verrichten  van andere rechtshandelingen , waarvan  de financiële   

     betekenis  of onbepaald is, of een bedrag van tienduizend  gulden ineens te        

     te boven gaat, of waardoor de vereniging  voor langer dan één jaar wordt  

     verbonden. 
 

                                                       FINANCIELE COMMISSIE 

                                                
                                               Artikel 15 
 

1.  De ledenvergadering benoemd een financiële , bestaande uit twee leden, 

     Alsmede twee plaatsvervangende leden. Jaarlijks treed volgens op te maken  

     rooster één lid en diens plaatsvervanger af. 

2.  De leden zijn niet terstond herkiesbaar. 

3.  Leden van de financiële commissie mogen geen deel uitmaken van het  

     Bestuur. 

4.  De financiële commissie onderzoekt  de rekening en verantwoording van  

     Het bestuur en brengt omtrent haar bevindingen verslag uit aan de  

     ledenvergadering. 

5.  Het bestuur kan zich ter zake van haar financiën doen  bijstaan door een 

     deskundige. 
 

                                                           LEDENVERGADERING 
                                                                     

                                                                    Artikel 16 
 

1.  Jaarlijks voor  één mei wordt een ledenvergadering gehouden, waarin 

     De periodieke verkiezingen voor bestuur en de financiële commissie plaats  

     vinden en door het bestuur een gecontroleerde balans, een staat van baten  

     en lasten , rekening  en verantwoording over het afgelopen boekjaar,  

     samenvallende met het kalenderjaar ,word afgelegd. 

2.  De financiële  commissie brengt verslag uit van zijn bevindingen ten aanzien  

     van het financiële beheer, met voorstel het bestuur wegens  het gevoerde 

     financiële  beleid  al dan niet te dechargeren. 

3.  De door het bestuur  of leden ingediende voorstellen worden behandeld. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              Artikel 17 

 

1.  Buitengewone  ledenvergaderingen kunnen ten allen tijde door het bestuur        

    worden uitgeschreven  en moeten door en moeten door het bestuur worden  

     uitgeschreven  op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van tenminste   

     vijfentwintig leden of zoveel minder als  tezamen bevoegd zijn een/tiende 

     gedeelte van de stemmen in de ledenvergadering uit te brengen, mits dit het   

     verzoek  de punten behelst, welke de verzoekers wensen te zien behandeld.   

     In dat gevalmoet door het bestuur een vergadering worden uitgeschreven 

     binnen drie weken na ontvangst van het verzoek . 

2.  Indien het bestuur binnen drie weken niet een vergadering heeft    

     uitgeschreven , kunnen de verzoekers zelf tot een uitschrijving overgaan, 

     met inachtneming van het bepaalde in artikel 18. 

3.  Een ledenvergadering, die niet door het betuur is bijeengeroepen wijst zelf 

     haar voorzitter en secretaris aan . 

4.  De notulen van deze vergadering, ondertekend  de voorzitter en secretaris   

     van die vergadering, worden binnen veertien dagen na de datum der  

     vergadering per aangetekende schrijven , gericht aan de secretaris  der  

     vereniging, ter kennis van het bestuur  der vereniging gebracht op straffe 

     van ongeldigheid van de genomen besluiten. 

                                                                 

                                                                Artikel 18 

 

1.   Alle leden hebben het recht de gewone en buitengewone leden - 

      vergadering  bij te wonen. 

2.  In de ledenvergadering brengt ieder lid één stem uit. 

3.  De ledenvergaderingen  worden bijeengeroepen  door middel van  

     advertenties in één of meerdere plaatselijke verschijnende kranten  of door  

      middel van convocaties. 

4.  Tussen de datum van publicatie der oproeping, casu quo  verzending  der  

     convocaties  en de dag  der vergadering moeten misten acht en ten                                                       

     hoogstens vijftien dagen zijn gelegen, de dag van oproeping en vergadering 

     niet meegerekend. 

                                                                  Artikel 19 

 

De voorzitter  en secretaris  van het bestuur treden op als  voorzitter en secretaris der 

ledenvergadering, behoudens artikel 17 der statuten. 
 

                                                                    STEMMINGEN 
 

                                                                 Artikel 20 

 

1.   Ter vergadering worden besluiten genomen met meerderheid van de          

      uitgebrachte stemmen , tenzij de statuten anders bepalen.                                          

 2.  Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij minsten  vijfentwintig  

      aanwezige leden schriftelijke stemming verlangen. 

3.   Over personen  wordt schriftelijk gestemd met gesloten ongetekende briefjes.  

 

 

 



 

 

4.  Ongeldige stemmen  gelden als niet uitgebracht. 

5.  Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn    

     verworpen.                      

                                                       Artikel 21 

 

Voor de verkiezing van personen is de volstrekte meerderheid  van de uitgebrachte 

stemmen vereist. 

Indien  er bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid  verkregen  is , heeft een 

herstemming plaats tussen de personen, die bij de eerste  de meeste stemmen 

hebben verkregen. Komen tengevolge van een gelijk aantal stemmen meer 

personen in aanmerking, dan heeft tussen dezen een herstemming plaats. 

Bij deze herstemming wordt gekozen bij gewone meerderheid van stemmen. 

Staken de stemmen bij herstemming , dan beslist het lot. 

                                                        

                                  

 

                                                        Artikel 22 

 

Het verenigingsjaar,tevens het boekjaar der vereniging , valt samen met het 

kalenderjaar. 

 

                                 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
                                                        Artikel 23         

 

De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.  Dit reglement mag 

geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten.         
 

                                  WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

 
                                                          Artikel 24     

  

 In deze statuten kan geen wijziging worden gebracht,indien niet bij de oproeping 

voor de ledenvergadering is meegedeeld , dat een voorstel tot statuten wijziging zal 

worden behandeld. 

De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste 

veertien dagen voor de datum der vergadering. Gedurende deze periode moeten 

de voorstellen tot statutenwijziging met torlichting bij de administratie – adres der 

vereniging ter inzage van de leden liggen. 

Aan de leden die zulks verzoeken , zal de secretaris kosteloos  één exemplaar der 

voorgestelde wijzigingen met toelichting toezenden. 

Besluiten tot wijziging kunnen allen worden genomen in een leden vergadering met 

een meerderheid van twee/derde  der geldig uitgebrachte stemmen. 

De statutenwijziging treed niet in werking dan nadat er een notariële akte van is 

opgemaakt. Het bestuur is verplicht  een authentiek afschrift  van de wijziging en de 

gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel  en 

Fabrieken. 

 

 



 

 

 

                                          ONTBINDING 
 

                                                          Artikel 25                 

 

Het   besluit tot ontbinding der vereniging kan slechts worden genomen in een 

opzettelijk daartoe bijeengeroepen ledenvergadering.  

Het bepaalde in artikel 24 is van overeenkomstige toepassing. 

Besluit tot ontbinding  kan alleen worden genomen in een ledenvergadering, 

waarbij  minstens twee/derde  der leden tegenwoordig zijn, met een meerderheid 

van drie/vierde der uitgebrachte stemmen. 

Is op deze vergaderingniet het vereiste aantal leden aanwezig, dan wordt binnen 

acht dagen een tweedevergadering bijeengeroepen, in welke vergadering een 

besluit tot ontbinding kan worden genomen, indien tenminste drie/vierde der 

aanwezigen zich daarvoor verklaart. 

Het ontbindingsbesluit wijst de personen aan die met de liquidatie wordt belast. 

In het ontbindingsbesluit wordt een sociale instelling aangewezen waar een 

eventueel batig saldo ten goede zal komen. 
 

                                          GESCHILLEN  
 
                                                       Artikel 26       

 

In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement  niet voorzien , 

beslist het bestuur. 

Ter Executie dezer kiezen partijen  domicilie ten kantore van de wettige  bewaarder  

van deze minuut – akte. 

De comparanten zijn mij , notaris  bekend. 

 

 

                               Was getekend: H. Veenstra ,  voorzitter 

                                                           S. L.   Vos . Vos secretaris/penningmeester 

 


