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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN  

Betreft: Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen (per 5 februari 2021) 

 

 

S T A T U T E N 

BEGRIPSBEPALINGEN 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

a. bestuur: het algemeen bestuur respectievelijk het dagelijks bestuur; 

b. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de stichting zoals bedoeld in artikel 3; 

c. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de stichting zoals bedoeld in artikel 5; 

NAAM EN ZETEL 
Artikel 1  

1. De stichting draagt de naam: Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen.  

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Groningen.  

DOEL 

Artikel 2. 

1. De stichting heeft ten doel: het met elkaar in contact brengen van mensen die zich 

interesseren voor vleermuizen, teneinde door plezierige samenwerking de 

vleesmuiskunde te beoefenen en de bescherming van inheemse vleermuizen, in het 

bijzonder in de provincie Groningen, te bevorderen. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. het bevorderen, begeleiden en uitvoeren van onderzoek naar het voorkomen en de 

levenswijze van vleermuizen; 

b. het bevorderen van contacten met en tussen actief in vleermuiskunde en - 

bescherming geïnteresseerde personen; 

c. de publicatie van de door de leden verzamelde gegevens of waarnemingen inzake 

vleermuizen; 

d. het geven van voorlichting en adviezen; 

e. het onderhouden van contacten met instanties, organisaties en particulieren; 

f. het bevorderen dan wel uitvoeren van beschermingsmaatregelen, 

 benevens het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin 

verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
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ALGEMEEN BESTUUR 

Artikel 3. 

1. Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit een door hemzelf te bepalen aantal 

van ten minste vijf personen. 

2. Telkens na drie jaar treedt een lid van het algemeen bestuur af volgens een door het 

algemeen bestuur op te maken rooster. Het algemeen bestuur voorziet zelf zo spoedig 

mogelijk in vacatures in zijn midden. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar. 

3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt door periodiek aftreden, bedanken, 

overlijden of onder curatele stelling, door ontslag door de rechtbank alsmede door 

ontslag door het algemeen bestuur.  

Een besluit tot ontslag door het algemeen bestuur kan slechts worden genomen met 

tweederde meerderheid van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden, 

met uitzondering van degene wiens ontslag het betreft, aanwezig dienen te zijn. Het 

bestuurslid wiens ontslag het betreft brengt over het betreffende voorstel geen stem uit, 

maar heeft het recht zich in de vergadering te (doen) verdedigen. 

4. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één 

persoon worden vervuld.  

5. Het algemeen bestuur heeft tot taak het besturen van de stichting en heeft alle 

bevoegdheden welke in deze statuten niet aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen. 

6. Indien het bestuur niet voltallig is, vorm(t)(en) de in functie zijnde(n) niettemin een 

wettig bestuur, met dien verstande dat zo spoedig mogelijk in de vacature(s) moet 

worden voorzien tot het in lid 1 genoemde minimum. 

7. Bestuursleden hebben geen recht op een vergoeding, anders dan een vergoeding voor 

gemaakte onkosten of een niet-bovenmatig vacatiegeld. 

Artikel 4. 

1. Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie of meer 

bestuursleden dit wenselijk acht(en), met dien verstande dat voor één april de 

jaarvergadering moet worden gehouden, waarin onder meer de jaarrekening 

betreffende het afgelopen boekjaar en het jaarverslag betreffende dat jaar aan de orde 

komen.  

2. Vergaderingen van het algemeen bestuur worden, behoudens in spoedeisende 

gevallen, ten minste veertien dagen tevoren door de secretaris bijeengeroepen, en wel 
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schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, tijd en plaats. 

 In geval om een vergadering is verzocht en de secretaris aan dat verzoek geen gevolg 

geeft, zodanig dat die vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na dat 

verzoek (of zo spoedig mogelijk indien de te behandelen onderwerpen dat vereisen), 

kan de vergadering worden bijeengeroepen door ieder van de andere leden van het 

dagelijks bestuur indien het dagelijks bestuur tot het houden van de vergadering heeft 

besloten, of door de bestuursleden die om de vergadering hebben verzocht, en wel op 

de wijze als in de eerste zin van dit lid is bepaald.  

3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de 

aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de 

vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.  

4. a. Naast het leiden van de vergaderingen, is de voorzitter onder meer 

verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten en de voortgangscontrole 

daarop; 

 b. de secretaris is onder meer verantwoordelijk voor de vastlegging van notulen, die 

ook in de vorm van een besluitenlijst kunnen worden gemaakt. Daarnaast bewaart 

hij, met uitzondering van de financiële gegevens, alle stukken van de stichting; 

 c. alhoewel de financiële gang van zaken binnen de stichting een collectieve 

verantwoordelijkheid is van het gehele bestuur, is de penningmeester bij de 

dagelijkse gang van zaken, eerst verantwoordelijk op dit gebied. 

5.  Vergaderingen van het algemeen bestuur worden gehouden op een door het algemeen 

 bestuur vast te stellen plaats.  

6.  Toegang tot de vergaderingen van het algemeen bestuur hebben de in functie zijnde 

bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 

DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 5. 

1. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit de op grond van artikel 3 lid 4 

gekozen voorzitter, secretaris en penningmeester van het algemeen bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur heeft tot taak het dagelijks leiden van de stichting. Zij bereidt de 

vergaderingen en besluiten van het algemeen bestuur voor en zorgt voor de uitvoering 

van de besluiten van het algemeen bestuur.  

3. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee of meer 

bestuursleden dit wenselijk acht(en). 
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4. Vergaderingen van het dagelijks bestuur worden, behoudens in spoedeisende gevallen, 

ten minste zeven dagen tevoren door de secretaris bijeengeroepen, en wel schriftelijk, 

onder opgave van de te behandelen onderwerpen, tijd en plaats. 

 In geval om een vergadering is verzocht en de secretaris aan dat verzoek geen gevolg 

geeft, zodanig dat die vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na dat 

verzoek (of zo spoedig mogelijk indien de te behandelen onderwerpen dat vereisen), 

kan de vergadering worden bijeengeroepen door het bestuurslid/de bestuursleden 

dat/die om de vergadering hebben verzocht, en wel op de wijze als in de eerste zin van 

dit lid is bepaald.  

5. Vergaderingen van het dagelijks bestuur worden geleid door de voorzitter van de 

stichting. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van 

de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste 

aanwezige bestuurder.  

6.  Vergaderingen van het dagelijks bestuur worden gehouden op een door het dagelijks 

 bestuur vast te stellen plaats.  

7.  Toegang tot de vergaderingen van het dagelijks bestuur hebben de in functie zijnde 

bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 

8. Indien het bestuur niet voltallig is, vorm(t)(en) de in functie zijnde(n) niettemin een 

wettig bestuur, met dien verstande dat zo spoedig mogelijk in de vacature(s) moet 

worden voorzien tot het in lid 1 genoemde aantal. 

BESLUITVORMING 

Artikel 6. 

1.  Het algemeen bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de 

meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten 

vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de 

vergadering voldoende, volmacht gegeven is. Een bestuurder kan daarbij slechts voor 

één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de 

meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan 

wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet 

later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten 

omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren 
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geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en 

waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde bestuurders. 

2.  Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn kunnen 

geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits 

met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het 

oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

3. Elk lid van het algemeen bestuur heeft één stem. 

4. Alle besluiten worden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met 

volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. 

5.  Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer 

bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke 

stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der 

desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

7.  In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. 

8. Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het 

houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te 

zijn genomen indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk, waaronder per 

telex, elektronische mail of telefax begrepen, voor het voorstel hebben uitgesproken. 

Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 7. 

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door: 

 a. het algemeen bestuur; 

 b. het dagelijks bestuur; 

 c. door twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk. 

2. De stichting is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en van overeenkomsten 

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

ander sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

FINANCIËLE MIDDELEN; BOEKJAAR, JAARVERSLAG EN CONTROLE OP DE 

FINANCIЁN 
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Artikel 8. 

De middelen der stichting bestaan uit: 

a. opbrengsten uit activiteiten van de stichting; 

b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

c. donaties; 

d. subsidies; 

e. alle andere wettige middelen. 

Artikel 9. 

Van de vermogenstoestand der stichting en al hetgeen verder haar financiën betreft wordt 

boekgehouden op zodanige wijze, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van  

de stichting kunnen worden gekend. 

Artikel 10. 

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december. 

2. De penningmeester maakt jaarlijks voor één april een balans en een staat van baten en 

lasten over het afgelopen boekjaar van de stichting. Deze stukken worden hierna de 

jaarrekening genoemd. Het bestuur kan besluiten dat de jaarrekening en de boeken der 

stichting worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen accountant, of 

door een kascommissie bestaande uit twee personen die geen bestuurslid zijn. 

 De secretaris maakt jaarlijks voor één april een jaarverslag. 

3.  Uiterlijk één oktober van ieder jaar wordt door de penningmeester een begroting voor 

het komende jaar opgesteld. Die begroting wordt voor eenendertig december 

daaropvolgend door het bestuur vastgesteld.  

4. In de in artikel 4 lid 1 eerste zin bedoelde jaarvergadering stelt het bestuur de 

jaarrekening vast. Tenzij door het bestuur anders wordt besloten, strekt goedkeuring 

der jaarrekening door het bestuur tot décharge van de penningmeester voor zijn 

handelingen gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben, voor zover 

die handelingen uit de stukken blijken. 

5. Het algemeen bestuur is verplicht de in artikel 9 en in dit artikel bedoelde bescheiden 

gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn te bewaren. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 11. 

Het algemeen bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat geen bepalingen 

mag bevatten die in strijd zijn met de statuten. 
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GESCHILLEN 

Alle geschillen, de belangen van de stichting rakende of betreffende, worden voor zover in  

deze statuten niet anders is bepaald door het algemeen bestuur beslecht. In alle gevallen  

waarin deze statuten niet voorzien beslist het algemeen bestuur.  

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 12. 

1. In de statuten kan slechts wijziging worden aangebracht krachtens een daartoe 

strekkend besluit van het algemeen bestuur, genomen met ten minste twee/derde deel 

van de stemmen die kunnen worden uitgebracht indien alle bestuursleden aanwezig 

zijn. 

 Indien niet zoveel bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn dat het in de vorige 

alinea bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede 

vergadering gehouden binnen dertig dagen maar niet eerder dan zeven dagen na de 

eerste vergadering; in deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen 

tot statutenwijziging worden besloten, mits met ten minste twee/derde van het aantal 

geldig uitgebrachte stemmen. 

2.  De statutenwijziging is pas van kracht vanaf het moment dat de notariële akte van 

statutenwijziging is gepasseerd. 

3. Tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid 

afzonderlijk bevoegd. 

ONTBINDING 

Artikel 13. 

1. Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 12 lid 1 is bepaald voor een 

besluit tot statutenwijziging. De liquidatie geschiedt in geval van ontbinding door het 

bestuur. 

2.  Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende 

instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of ten behoeve 

van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut 

beoogt, bij voorkeur aan een zodanige instelling met een doel dat zoveel mogelijk 

overeenkomt met het doel der stichting. 

3. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van 

kracht. 

 


