Artikel 1. Naam, zetel en duur.
De vereniging draagt de naam "Volkstuinvereniging De Peuleschil" en is gevestigd te Zevenhuizen. De vereniging
is opgericht 26 februari 1975 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2. Doel.
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het volkstuinwezen in het algemeen en de
belangenbehartiging van de leden in het bijzonder. Onder volkstuinen wordt verstaan stukjes grond, welke tot
nuts- en / of siertuinen worden aangelegd en onderhouden door particulieren op niet professionele grondslag. Zij
tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het in huur of koop verkrijgen van grond, geschikt tot het stichten en onderhouden van zo mogelijk permanente
complexen van volkstuinen.
b. de verhuur van deze gronden aan de leden van de Volkstuinvereniging de Peuleschil.
c. het verlenen van advies en bijstand aan de bij haar aangesloten leden.
d. het bevorderen van kennis met betrekking tot het kweken van planten, groenten, fruit en dergelijke.
e. een nauwe samenwerking met overheidinstanties en organisaties die de doelen van de vereniging kunnen
bevorderen en voorstaan.
f. het verlenen van bemiddeling en advies bij het kopen van zaden, planten,meststoffen etc.
g. alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.
Artikel 3. Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot 31 oktober daaraanvolgend.
Artikel 4. Lidmaatschap.
Leden zijn degenen, die van de vereniging een volkstuin huren. Het lidmaatschap eindigt door:
a. beëindiging van de huur waarvan schriftelijk aan de secretaris mededeling dient te worden gedaan.
b. door royement, indien een lid zijn contributie en huur niet tijdig voldoet dan wel andere verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt.
Artikel 5. Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen, die als zodanig op de jaarlijkse algemene
ledenvergadering door en uit de leden worden gekozen voor de tijd van twee jaren. De voorzitter wordt in functie
gekozen, de overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld. De wijze van kandidaatstelling en
verkiezing wordt geregeld bij het huishoudelijk reglement. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het is tot alle daden
van beheer bevoegd en voert de besluiten van de algemene vergadering uit.
Artikel 6. De vergaderingen.
De algemene ledenvergadering wordt telken jaren, bij voorkeur in de maand november gehouden. Buitengewone
ledenvergaderingen hebben plaats indien het bestuur dit nodig oordeelt. Het bestuur is verplicht een
buitengewone algemene ledenvergadering te beleggen binnen dertig dagen na ontvangst van een daartoe
strekkende aanvraag van minstens éénvijfde der leden.

Artikel 7. Geldmiddelen.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit::
a. contributies.
b. grondhuur.
De vaststelling van de grondhuur wordt mede bepaald door het gemeentebestuur. Het jaarlijkse contributiebedrag
wordt ieder jaar vastgesteld op de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen. De wijze van beheer
van de geldmiddelen wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
Artikel 8. Statutenwijziging.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten worden
voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als
hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste drievierde van de leden vertegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet drie vierde
van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mits met een meerderheid
van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 9. Ontbinding.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de
leden 1, 2, en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder
hunner voor een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig
saldo worden gegeven.
Artikel 10. Huishoudelijk reglement.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch
met de statuten

