
Statuten voor de Vereniging tot behoud van het landelijk karakter van Vogelenzang

NAAM EN ZETEL
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam "Vereniging tot behoud van het landelijk karakter van 
Vogelenzang". De verkorte naam luidt: “Vereniging Landelijk Karakter Vogelenzang”, 
afgekort tot “VLKV”. 

2.    Zij wordt hierna genoemd: de vereniging.
       Zij heeft haar zetel in de gemeente Bloemendaal.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2

De vereniging heeft ten doel:
1. Behoud van het landelijk karakter van het dorp Vogelenzang in de gemeente 

Bloemendaal en de daaraan verbonden landschappelijke en ecologische waarden - Het 
landelijk karakter komt tot uitdrukking in het feit dat het dorp geheel omringd is door 
bollenvelden en weilanden en niet aan andere woonkernen is vastgegroeid en dat het 
aantal inwoners beperkt is tot ca. 2300.

2. Eventuele groei van het dorp mag uitsluitend plaatsvinden binnen de bestaande 
bebouwde omgeving zoals die feitelijk bestond ten tijde van de oprichting van de VLKV 
in juni 2009.

Artikel 3

De vereniging streeft haar doel na door:
a.    het houden of doen houden van vergaderingen, lezingen en voordrachten,
b. het doen publiceren van artikelen in daartoe geëigende tijdschriften,
 overleg met gemeentelijke en andere instanties,
d. het onderhouden van contacten met gelijkgerichte organisaties,
e.    alle overige wettige middelen.

LEDEN
Artikel 4

1. Leden zijn natuurlijke personen, die zich als lid hebben aangemeld, de doelstellingen 
onderschrijven en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

2. Het bestuur wordt geacht een natuurlijk persoon te hebben toegelaten als lid, tenzij het 
bestuur binnen één maand na aanmelding, onder opgaaf van redenen, schriftelijk heeft 
meegedeeld, de persoon niet toe te laten. Van een dergelijke afwijzing is beroep 
mogelijk op de algemene vergadering van de vereniging.

3. Beroep als bedoeld in het vorige lid kan worden ingesteld door middel van een 
aangetekend schrijven, gericht aan het bestuur van de vereniging, binnen één maand na
ontvangst van de mededeling van het besluit waartegen betrokkene in beroep wenst te 
komen.

4. Het bestuur is verplicht het beroep op de eerstvolgende ledenvergadering van de 
vereniging aan de orde te stellen. Laat het bestuur dit na, dan wordt het beroep tegen de
beslissing waartegen het beroep is ingesteld, geacht gegrond te zijn.

5. Indien de betrokkene de wens daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven, zal de 
betrokkene gehoord worden door een commissie van onderzoek, bestaande uit drie 
door en uit de ledenvergadering van de vereniging gekozen personen. 
De commissie van onderzoek brengt op de volgende ledenvergadering van de 
vereniging verslag uit, in welke vergadering alsdan over het beroep wordt beslist. 
Nalatigheid in deze heeft tot gevolg, dat het beroep tegen de beslissing waartegen het 
beroep is gericht, geacht wordt gegrond te zijn.



6.    Het bestuur deelt de betrokkene de beslissing schriftelijk mee.
7. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep kan de betrokkene geen 

aanspraak maken op de rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, door opzegging door het lid, door opzegging 
door het bestuur of door ontzetting.

2. Opzegging door het lid dient aan het bestuur te worden meegedeeld, tenminste één 
maand vóór het begin van het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking heeft. Bij 
gebreke daarvan duurt het lidmaatschap voort tot het einde van het daarop volgende 
kalenderjaar.

3. Opzegging door het bestuur kan geschieden in geval van wanbetaling, alsook wanneer 
redelijkerwijze van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren. Opzegging geschiedt schriftelijk, onder opgave van redenen.

4. Ontzetting door het bestuur kan alleen plaatsvinden wanneer een lid hetzij handelt in 
strijd met de statuten, de reglementen of een besluit van de vereniging, dan wel de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

5. Van opzegging door het bestuur, anders dan wegens wanbetaling, en van ontzetting 
door het bestuur is beroep mogelijk op de algemene vergadering van de vereniging op 
de wijze zoals in artikel 4 leden 3 tot en met 7 is voorzien.

CONTRIBUTIE
Artikel 6

1. Leden betalen een contributie waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt 
vastgesteld. 

2.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over 
het gehele jaar verschuldigd.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 7

1. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de gezamenlijk op de 
vergadering aanwezige leden.

2. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet 
door de Wet of de statuten aan andere organen zijn toegekend.

3. De algemene vergadering kan richtlijnen geven voor het beleid van de vereniging. Het 
bestuur is voor de uitvoering daarvan verantwoording schuldig aan de algemene 
vergadering.

4. Het financieel verslag en de begroting behoeven de goedkeuring van de algemene 
vergadering.

Artikel 8

1. Het bestuur roept de algemene vergadering tenminste één maal per jaar bijeen. De 
vergadering vindt plaats binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 
uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering is het 
bestuur 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 wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de 
algemene vergadering bijeenroept, dan wel per brief, welke moet worden verzonden 



uiterlijk drie weken vóór de vergadering.
3. De leden worden voor een algemene vergadering op schriftelijke wijze of per e-mail 

opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste twee weken en onder 
vermelding van de te behandelen onderwerpen.

4. De vergadering wordt geleid door de voorzitter en bij diens belet of ontstentenis door 
een ander bestuurslid of een door het bestuur daartoe aangezocht lid, die voor de duur 
van één vergadering als waarnemend voorzitter fungeert. 

5. In de algemene vergadering worden jaarlijks in elk geval de volgende onderwerpen 
behandeld:  bespreking van het financieel verslag en de begroting, bespreking van het 
bestuurs- en verenigingsbeleid, aanwijzing van de leden van de controle-commissie, en 
zo nodig: verkiezing van bestuursleden, wijziging van de te betalen contributie.

BESTUUR
Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal leden.
2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden gekozen voor een 

periode van drie jaar. Zij zijn herkiesbaar. 
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in die hoedanigheid benoemd voor 

een periode van drie jaar.
4. Vóór de verkiezing van de leden van het bestuur stelt het bestuur kandidaten, van wie 

de namen tegelijk met de agenda worden bekendgemaakt. Tenminste vijf leden 
gezamenlijk kunnen uiterlijk acht dagen vóór de vergadering waarin de vervulling van de
vacature aan de orde komt, schriftelijk bij het bestuur namen van tegenkandidaten 
voordragen, onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de 
voorgedragen kandidaat. 
Hierbij dient te worden aangegeven, tegen welke door het bestuur gestelde kandidaat de
tegenkandidaat wordt gesteld. Indien voor een vacature, met inachtneming van het 
hiervoor gestelde, slechts één kandidaat is gesteld, geldt deze als door de vergadering 
benoemd. Indien voor een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, wordt in de 
vacature voorzien door verkiezing tussen de gestelde kandidaten door de vergadering.

5. De algemene vergadering is bevoegd een lid van het bestuur van zijn functie te 
ontheffen, mits dit besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste drie 
vierde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin 
tenminste twee derde gedeelte van het aantal leden tegenwoordig is.

6. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester en verdeelt 
onderling de overige functies.

7. Bij tussentijdse vacatures wordt door het bestuur zonodig uit de leden een vervanger 
aangezocht, die fungeert tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. Op deze 
vergadering dient in de vacature te worden voorzien. 

TAAK EN VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUUR
Artikel 10

1. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in en buiten
rechte. In geval van ontstentenis of belet kan het bestuur één of twee leden als hun 
plaatsvervanger aanwijzen, zo nodig met een duidelijke taakomschrijving.

2. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of de secretaris dit nodig achten, of, in 
een bestuur dat uit meer dan drie personen bestaat, zo vaak als twee derde van de 
leden dit nodig achten.

3. Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en behartigt haar belangen. 
Het is tot bestuurs- en beheersdaden bevoegd, behoudens verkrijging van 
registergoederen.

4. Het bestuur is ten aanzien van het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de 
algemene vergadering. Het legt jaarlijks aan de algemene vergadering rekening en 
verantwoording af over het gevoerde financiële beheer en beleid. Daartoe zal het 



bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van 
deze termijn door de algemene vergadering, een financieel verslag aan de leden 
uitbrengen, inhoudende tenminste een rekening van inkomsten en uitgaven met 
bijbehorende toelichting over het afgelopen boekjaar. Dit financieel verslag zal worden 
gecontroleerd door een commissie van tenminste twee leden, die géén deel uitmaken 
van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
Goedkeuring van het financieel verslag leidt tot decharge van het bestuur.

5. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
6. Het bestuur kan onderdelen van zijn taak en bijzondere taken delegeren aan personen 

en commissies.
7. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen, waarvan in elk geval de 

voorzitter, de secretaris en de penningmeester deel zullen uitmaken. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het beleid dat door het dagelijks bestuur wordt gevoerd.

STEMMINGEN
Artikel 11

1. In de algemene vergadering brengt ieder lid van de vereniging, met inbegrip van ieder 
bestuurslid, één stem uit.

2. Voor zover de statuten of de Wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen 
met volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

3.    Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling. De 

vergadering kan zonder hoofdelijke stemming een besluit nemen, ook over personen, 
mits géén der aanwezigen zich daartegen verzet.

5. Schriftelijke stemmingen over personen geschieden met briefjes. Er wordt per vacature 
gestemd. Het stembriefje is ongeldig, wanneer het de namen van meer dan één 
kandidaat bevat. Wanneer géén van de kandidaten de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, wordt een herstemming gehouden. Deze stemming vindt plaats tussen de 
twee kandidaten die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien kandidaten 
die behoren tot degenen op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, een gelijk 
aantal stemmen hebben verkregen, worden deze allen bij de herstemming betrokken.
Indien bij deze herstemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan 
wel indien kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist het lot.

6. Een stem wordt geacht ongeldig te zijn, wanneer uit het stembriefje niet kan worden 
opgemaakt, wat de wil van de betrokken stemmer is.

7. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Bestuursbesluiten kunnen schriftelijk worden genomen, indien alle bestuursleden 

gelegenheid hebben gehad zich over het betreffende onderwerp uit te spreken.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 12

1. Alle aangelegenheden van de vereniging, waarin de statuten niet voorzien, worden voor 
zover nodig geregeld dan wel nader uitgewerkt bij huishoudelijk reglement, dat door de 
algemene vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de 
statuten.

3. Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur dan wel van vijf of meer 
leden gezamenlijk worden gewijzigd in een mede tot dat doel bijeengeroepen algemene 
vergadering.



STATUTENWIJZIGING
Artikel 13

1. Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten in een mede of uitsluitend tot 
dat doel bijeengeroepen algemene vergadering, waarin een zodanig aantal leden 
aanwezig is als bevoegd tot het uitbrengen van tenminste twee derde gedeelte der 
stemmen in de algemene vergadering.

2. Een voorstel tot wijziging van de statuten is aangenomen, wanneer het tenminste drie 
vierde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt een tweede algemene vergadering 
bijeengeroepen, welke vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige 
leden, het voorstel kan aannemen, mits met tenminste drie vierde gedeelte van het 
aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt [voor zover op het moment van wijziging een notariële akte van de statuten 
bestaat].

ONTBINDING
Artikel 14

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde wijze als een 
besluit tot statutenwijziging.

2. De algemene vergadering benoemt één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen 
tot vereffenaars.

3. Over de eigendommen, rechten en verplichtingen moet de algemene vergadering in het 
ontbindingsbesluit beschikken.

Aldus vastgesteld op de algemene vergadering van de vereniging op 20 juni 2009 te 
Vogelenzang.
De vereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam 
onder nummer 34358949.



Huishoudelijk Reglement voor de Vereniging Landelijk Karakter Vogelenzang

CONTRIBUTIES
Artikel 1

a. De contributie dient vóór 15 februari van het jaar waarop de betaling betrekking heeft te 
worden voldaan.

BESTUUR
Artikel 2

a. Er wordt naar gestreefd het aantal bestuursleden zo klein te houden, als met het oog op 
hun taak mogelijk en verantwoord is.

b. De vergaderingen worden door de secretaris genotuleerd of door een speciaal daartoe 
door het bestuur aangezochte notulist.

STEMMINGEN
Artikel 3

a. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Aldus vastgesteld op de algemene vergadering van de vereniging op 20 juni 2009 te 
Vogelenzang.


