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Heden, twee en twintig januari negentienhonderd negen en zeventig, verscheen voor mij,  

Mr. Gerardus Johannes Franciscus Scholten, notaris ter standplaats ‘s Gravenhage: 

de Heer Johannes Cornelis Maria Wassenaar, direkteur van de Koninklijke Maatschappij 

Tuinbouw en Plantkunde, wonende te Warmond, die verklaarde ten deze te handelen als 

schriftelijke gemachtigde van: 

1. de Heer Maurits Pach, wonende te Veenendaal, Gabriël Mitsulaan 5; 

2. Mevrouw Maris Josepha Buys-Wijnands, wonende te Veenendaal, De Tinnenweide 159; 

3. de Heer Cornelis Adrinanus Dudink, wonende te Veenendaal, De Grote Pekken 356; 

die deze last verstrekten in hoedanigheid van respektievelijk voorzitter, sekretaris en 

penningmeester van de afdeling Veenendaal van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en 

Plantkunde, gevestigd te Veenendaal. Van voorschreven lastgevingen blijkt uit één 

onderhandse akte van volmacht, welke, na voor echt te zijn erkend zoals bij de wet is 

voorgeschreven, aan deze minuut zal worden vastgehecht. De comparant, handelende als 

voormeld, verklaarde, dat de buitengewone algemene ledenvergadering van voormelde 

afdeling Veenendaal van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, gehouden op 

veertien augustus negentienhonderd acht en zeventig waarvan blijkt uit een aan deze akte 

gehecht extrakt notulen, heeft besloten de statuten der vereniging te wijzigen en geheel 

opnieuw vast te stellen, waardoor deze voortaan komen te luiden als volgt: 

 

STATUTEN 

Artikel 1. Naam, zetel  

De vereniging draagt de naam “afdeling Veenendaal van de Koninklijke Maatschappij 

Tuinbouw en Plantkunde” en is gevestigd in de gemeente Veenendaal.  

Duur, verenigingsjaar  

De vereniging is opgericht op één februari negentien honderd vijf en zestig en is thans voor 

onbepaalde tijd aangegaan. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig 

december.  

 

Artikel 2. Begripsbepalingen  

Voor de toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

1. de Maatschappij: de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde; 

2. het hoofdbestuur: het bestuur van de Maatschappij; 

3. het algemeen secretariaat: het algemeen secretariaat van de Maatschappij; 

4. de Algemene Vergadering: de Algemene Vergadering van de Maatschappij ; 

5. de algemeen secretaris penningmeester:  de algemeen secretaris-penningmeester van het 

hoofdbestuur; 

6. de vereniging: de afdeling van de Maatschappij; 

7. het bestuur: het bestuur van de afdeling; 

8. de algemene ledenvergadering: de vergadering van de leden van de vereniging, bedoeld in 

artikel 8. 

 

Artikel 3. Doel en middelen  

De vereniging stelt zich ten doel de mens zich bewust te doen worden van zijn plaats in de 

natuur door het bevorderen van kennis en belangstelling omtrent het leefmilieu in het 

algemeen en omtrent bloemen, planten en bomen in het bijzonder. Zij tracht dit doel te 

bereiken door: 

- het bevorderen van een juist gebruik van bloemen en planten in huis en tuin; 

- het bevorderen van de belangstelling in de tuinbouw, door het geven van voorlichting, het 

organiseren van lezingen, cursussen, excursies, tentoonstellingen of andere evenementen; 
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- het bevorderen, organiseren van of deelnemen aan tentoonstellingen op het gebied van 

tuinbouw en plantkunde; 

- het bevorderen van de schoonheid van het gebied, waarin zij werkzaam is onder meer 

door het houden van tuin keuringen, het keuren van bloembakken en gevelversieringen 

met bloemen en planten, enzovoorts; 

- de samenwerking te bevorderen tussen allen, die voor deze doeleinden belangstelling 

hebben; 

- andere haar ten dienste staande wettige middelen, welke tot het doel bevorderlijk kunnen 

zijn; 

- het bevorderen, regelen en/of organiseren van tuinbouwonderwijs en het vermeerderen en 

verbreiden van vakkennis. 

 

Artikel 4.a. Leden en hun verplichtingen 

1. De leden van de vereniging kunnen worden onderscheiden in gewone leden en leden van 

verdienste. 

a. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die als lid tot de vereniging zijn toegelaten. 

Zij worden nader onderscheiden in: 

1. de personen behorende tot de in het huishoudelijk reglement omschreven  

     leeftijdsgroep (jeugdleden);  

2. alle overige personen. 

b. Leden van verdienste zijn gewone leden die op grond van hun bijzondere verdiensten 

in de vereniging door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur als 

zodanig zijn benoemd. 

2. Als gewone leden van de vereniging kunnen worden aangenomen degenen, die de wens 

daartoe aan de afdelingssecretaris of het algemeen secretariaat kenbaar maken en die zich 

tevens hebben aangemeld voor het lidmaatschap van de Maatschappij. 

Over hun toelating beslist het bestuur. In geval van weigering is beroep mogelijk op de 

algemene ledenvergadering. Het bestuur deelt dit aan de betrokkene mede. 

3. De gewone leden zijn verplicht jaarlijks aan de Maatschappij de door de Algemene 

Vergadering vastgestelde kontributie te betalen op de wijze en vóór de datum in het 

huishoudelijk reglement van de Maatschappij bepaald. De kontributie voor de leden van 

verdienste komt ten laste van de vereniging. 

 

Artikel 4.b. Begunstigers  

Rechtspersonen, die een jaarlijkse bijdrage aan de Maatschappij betalen met een door de 

Algemene Vergadering te bepalen minimumbedrag kunnen als begunstigers van de 

vereniging worden ingeschreven. 

 

Artikel 5. Beëindiging lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. schriftelijke opzegging door het lid vóór één december van het lopende 

verenigingsjaar bij de afdelingssecretaris of het algemeen secretariaat. 

b. overlijden van het lid; 

c. opzegging door de vereniging: deze geschiedt door het algemeen secretariaat namens 

het hoofdbestuur ingeval een lid de verschuldigde kontributie niet heeft betaald binnen 

de in het huishoudelijk reglement van de Maatschappij bepaalde termijn en na 

aanmaning na die termijn weigerachtig blijft deze te betalen en ingeval een lid door 

enige oorzaak wèl lid is van de vereniging en niet tevens lid is van de Maatschappij; 

d. ontzetting, indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 

vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het bestuur 
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draagt in een met redenen omkleed voorstel aan de Algemene Vergadering een lid 

voor ontzetting voor. 

In afwachting van de beslissing door de Algemene Vergadering kan het bestuur het lid 

schorsen. Nadere regels inzake ontzetting worden in het huishoudelijk reglement 

gegeven. Het betrokken lid wordt ten spoedigste van het besluit, met opgave van 

redenen, in kennis gesteld. 

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft, tenzij het 

hoofdbestuur anders bepaalt, de kontributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

 

Artikel 6. Bestuur 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen, uit en door de leden 

gekozen in een algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van het aantal 

uitgebrachte geldige stemmen. Deze vergadering kiest rechtstreeks in hun functie de 

voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur. 

De functie van voorzitter is onverenigbaar met enige andere bestuursfunctie in de 

vereniging. 

2. Een bestuurslid kan te allen tijde, indien daartoe gegronde redenen aanwezig zijn, door de 

algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. 

3. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging: dit omvat ondermeer het nemen 

van initiatieven om de in artikel 3 genoemde doelstellingen te behartigen: de handhaving 

van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede de uitvoering van de besluiten 

van de algemene ledenvergadering. 

4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden 

en bezwaren van registergoederen, behoudens goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering. 

5. Het bestuur kan tot wederopzegging taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks 

bestuur. 

6. Nadere regels betreffende benoeming en aftreden van de bestuursleden, alsmede 

betreffende taken van en taakverdeling in het bestuur worden in het huishoudelijk 

reglement gegeven. 

 

Artikel 7. Dagelijks bestuur 

1. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. 

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van vol macht aan één of meer bestuurders, 

alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de 

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 

Artikel 8. Algemene ledenvergadering 

1. In de vereniging komen aan de algemene ledenvergadering alle bevoegdheden toe die niet 

door de wet of de statuten aan anderen zijn opgedragen. 

2. Alle besluiten, die door de algemene ledenvergadering worden genomen, zijn bindend 

voor alle leden, ongeacht of deze al dan niet tegenwoordig waren bij het nemen van het 

besluit. 

3. Ten minste eenmaal per jaar en wel vóór één april, vindt een algemene ledenvergadering 

plaats. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt, onder 

overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over zijn in het 

afgelopen boekjaar gevoerd beleid. 

4. Jaarlijks wordt in deze vergadering op voordracht van het bestuur een commissie tot 

onderzoek van de jaarrekening en de balans benoemd. Deze commissie brengt in de 
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volgende algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. De commissie 

bestaat uit drie leden, die geen bestuurslid zijn en die niet langer dan drie jaar achtereen in 

deze commissie zitting hebben. 

Na een onderbreking van één jaar is wederom verkiezing als lid van deze commissie 

mogelijk.  

5. Een buitengewone algemene ledenvergadering vindt plaats zo dikwijls het bestuur dat 

wenselijk acht, het daartoe door de wet of de statuten verplicht is, ook indien ten minste 

vijf en twintig stemgerechtigde leden, of een zoveel kleiner aantal als tien procent van het 

totaal aantal stemgerechtigde leden uitmaakt, dit schriftelijk aan het bestuur verzoeken. In 

het laatste geval vindt de vergadering plaats uiterlijk vier weken nadat het daartoe 

strekkende schriftelijke verzoek, inhoudende de te behandelen onderwerpen, bij de 

secretaris is ingediend. 

6. De bijeenroeping der algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling 

aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste twee weken. Bij de oproeping 

worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

7. Een reglement van orde voor de algemene ledenvergadering wordt in het huishoudelijk 

reglement vastgelegd. 

 

Artikel 9. Stemrecht 

1. Het stemrecht in de algemene ledenvergadering is voorbehouden aan de gewone leden, 

waaronder de jeugdleden die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en de leden van 

verdienste. 

2. Een lid mist stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot (echtgenote) of een van zijn 

bloedverwanten in rechte lijn betreffen. 

3. Bij verhindering kan een lid zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 

doen uitbrengen. Een lid kan niet meer dan drie stemmen bij volmacht uitbrengen. 

 

Artikel 10. Geldmiddelen en bijzondere fondsen 

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a. het door het hoofdbestuur aan de vereniging af te dragen percentage van de door het 

hoofdbestuur geïnde kontributies en bijdragen van de bij de vereniging ingeschreven 

leden respectievelijk begunstigers; 

b. schenkingen, legaten en alle overige baten. 

2. Voor speciale doeleinden kunnen bijzondere fondsen worden ingesteld. Deze fondsen 

worden afzonderlijk beheerd door de penningmeester onder toezicht van het bestuur. 

 

Artikel 11. Commissies en afgevaardigden 

1. Ter behartiging van de in artikel 3 bedoelde doelstellingen kan de algemene 

ledenvergadering op voorstel van het bestuur, commissies instellen 

2. De algemene ledenvergadering kan voorts op voordracht van het bestuur afgevaardigden 

benoemen in besturen en commissies buiten direkt verenigingsverband. 

3. Ter uitvoering van bijzondere taken - in spoedeisende gevallen – het bestuur commissies 

instellen en afgevaardigden benoemen, waarvoor goedkeuring achteraf wordt gevraagd 

van de algemene ledenvergadering. 

4. De algemene ledenvergadering wijst op voordracht van het bestuur de afgevaardigden aan 

die de vereniging in de Algemene Vergadering van de Maatschappij vertegenwoordigen. 

5. Tot commissieleden en afgevaardigden kunnen zowel bestuursleden als de overige 

stemgerechtigde leden worden benoemd. 
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Artikel 12. Huishoudelijk reglement 

Een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere 

bepalingen met betrekking tot het beheer en de organisatie van de vereniging. Deze mogen 

niet in strijd zijn met de wet of met de statuten. 

 

Artikel 13. Wijziging der statuten 

1. Wijziging der statuten is slechts mogelijk door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, daartoe opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten 

wordt voorgesteld. - De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet ten minste 

én maand vóór de datum van de vergadering schriftelijk ter kennis van de leden worden 

gebracht. Ter aanneming van het voorstel is een meerderheid van ten minste drie/vierde 

der uitgebrachte geldige stemmen vereist.  

2. Wijzigingen in de statuten behoeven de goedkeuring van het hoofdbestuur. 

3. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Het 

bestuur is ver plicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten 

neder te leggen ten kantore van de Verenigingenregister, gehouden door de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken, alwaar de vereniging is ingeschreven.  

 

Artikel 14. Ontbinding der vereniging 

1. Daalt haar aantal leden beneden de vijftig, dan draagt de vereniging zorg voor haar 

ontbinding, behoudens het geval, dat het hoofdbestuur goedkeuring verleent tot haar 

voortzetting. 

2. De vereniging kan niet ontbonden worden zonder voorkennis en goedkeuring van het 

hoofdbestuur. 

3. Ontbinding is slechts mogelijk krachtens een besluit daartoe, ten minste één maand van 

tevoren bijeengeroepen algemene ledenvergadering en wel met tenminste vier/vijfde van 

de in deze vergadering uitgebrachte geldige stemmen. De algemene ledenvergadering die 

tot ontbinding besluit bepaalt tevens de wijze van afwikkeling en neemt een beslissing 

over de bezittingen der vereniging, met dien verstande dat in elk geval het archief en de 

verdere administratieve bescheiden aan de Maatschappij worden overgedragen. 

 

Artikel 15. Slotbepaling 

Indien statuten en huishoudelijk reglement in enig onderwerp niet voorzien, beslist het 

bestuur. De comparant is mij, notaris, bekend. 

 

WAARVAN AKTE IN MINUUT 

opgemaakt, is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 

Na de zakelijke opgave van de inhoud dezer akte aan de comparant heeft deze verklaard van 

de inhoud dezer akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs 

te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de comparant en 

mij, notaris.(Was getekend:) J.C.M. Wassenaar, G.J.F. Scholten. 

 

 


