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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Westland Verstandig-LEO 2.0

Heden, drie en twintig januari tweeduizend zeventien, verscheen voor mu, mr Jan Willem --

Stouthart, notaris te ‘s-Gravenhage:

mevrouw mc Evelien Simone Zoetelief, geboren te Heemstede op vijf oktober

negentienhonderd zevenentachtig, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van mij,

notaris (Wassenaarseweg 80, 2596 CZ ‘s-Gravenhage), die verklaarde te handelen ter

uitvoering van een besluit tot statutenwijziging, op vier april tweeduizend veertien door de

algemene ledenvergadering van de statutair te gemeente Westland en feitelijk te 2671 ZR

Naaldwijk, Schout 5, gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Westland

Verstandig-LEO 2.0, hierna te noemen: de “vereniging”.

Van dit besluLt blijkt uit de notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging, --

welke notulen aan deze akte zullen worden gehecht.

Van vermelde volmacht blijkt uit de notulen van het bestuur van de vereniging, welke

notulen aan deze akte zullen worden gehecht.

Ter uitvoering van vermeld besluit verklaarde de verschenen persoon dat met ingang van -

heden, in de statuten van de vereniging de volgende wijzigingen worden aangebracht:

Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

‘De vereniging draagt de naam: Westland Verstandig.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Westland.

De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.”

Artikel 3 lid 3 wordt ewiizicjd en komt te luiden als volgt :
?13• De vereniging richt atdelingen op in alle elf kernen van Westland. Deze afdelingen -

hebben dan de naam Westland Verstandig, afdeling Monster, Poeldijk, Wateringen,

Kwintsheul, Naaldwijk, De Lier, Honselersdijk, Heenweg, Maasdijk,

‘s- Gravenzande, Ter Heijde.”

Artikel 14 lid 1 wordt Qewifzigd en komt te luiden als volQt :
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“1. De leden, gekozen tot lid van de gemeenteraad op een door het bestuur

samengestelde lijst onder de naam Westland Verstandig, vormen de

gemeenteraadsfractie van de partij.”

Slotverklaring .

De statuten van de vereniging zijn laatsteHjk gewijzigd bij akte van statutenwijziqing,

verleden op tien oktober tweeduizend dertien voor mr J.W. Stouthart, notaris te ‘S

Gravenhage.

BIJLAGEN :

Aan deze akte worden de volgende drie (3) stukken gehecht, te weten:

- één (1) notulen van de algemene ledenvergadering;

- eén (1) voorstel wijziging statuten en machtiging bestuur;

- eén (1) notulen van bestuursvergadering.

WAARVAN AKTE is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het hootd van deze akte

vermeld.

De verschenen persoon is mu, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prujs te

stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en

met de inhoud in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)
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Volledipe en doorlopende tekst

van de statuten van

Westland Verstandig

gevestigd te Gem eente Westland

mr Jan WilIem Stouthart, notaris te ‘s-Gravenhaqe,

verklaart bij deze dat de statuten van

Westland Verstandig

luiden overeenkomstig de aangehechte tekst.

De statuten zijn Iaatstelijk gewijziqd bij akte, verleden voor

J.W. Stouthart, notaris te ‘s-Gravenhage,

op 23 januari 2017

Getekend te ‘s-Gravenhage op 23 januari 2017
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Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: Westland Verstandig, statutair

gevestigd te gemeente Westland, na partiële statutenwijziging bij akte verleden voor mr
J.W. Stouthart, notaris te ‘s-Gravenhage, op 23 januari 2017.

STATUTE N

BEGRIPSBEPAUNGEN

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

a. Het/een lid; “de leden”of “het lidmaatschap”:

het/een lid van de vereniging, de eden van de vereniging, of het lidmaatschap van de

vereniging, als genoemd in artikel 5.

b. Het bestuur:

het bestuur van de vereniging als genoemd in actikel 16.

c. De ledenverQaderinQ:

de ledenvergadering als bedoeld in artikel 15.

d. Destatuten:

deze statuten.

e. Gewone meerderheid van stemmen:

de kleinst mogelijke meerderheid van de uitgebrachte en geldige stemmen.

f. De partij:

de veceniging.

g. De beroepscommissie:

de beroepscommissie als bedoeld in artikel 12.

h. De kascommissie:

de kascommissie als bedoeld in artikel 13.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

De vereniging draagt de naam: Westland Verstandig.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Westland.

De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel:
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Het streven naar een Gemeente Westland waatin het welzijn van de burgers centraal
staat, burgers tot hun recht komen en burgers worden betrokken bij onderwerpen die
van belang zijn voor de Westlandse samenleving, waarbij haar uitgangspunten worden
vastgelegd in een programma en haar concrete doeleinden in een
verkiezingsprogramma.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:
- vertegenwoordiging in de Raad van de Gemeente Westland;
- het bevorderen van de betrokkenheid van de burgers;
- alle overige wettige middelen die tot het doel van de vereniging kunnen leiden;
- het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien

en voorzover dat voor de vereniging nuttig kan zijn.
3. De vereniging richt afdelingen op in alle elf kernen van Westland. Deze afdelingen

hebben dan de naam Westland Verstandig, afdeling Monster, Poeldijk, Wateringen,
Kwintsheul, Naaldwijk, De Lier, Honselersdijk, Heenweg, Maasdijk,
‘s- Gravenzande, Ter Heijde.

DUUR

Artikel 4

De vereniging duurt onbepaalde tijd voort.
HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5

1. Leden van de vereniging kunnen zijn: ingezetenen van Nederland en Nederlanders
verbijvenU buiten Nederland.

2. Cm het Iidmaatschap te verkrijgen moet een persoon de leeftijd van zestien jaar
hebben bereikt, de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en tot het
lidmaatschap van de vereniging zijn toegelaten door het bestuur.

3. Het Iidmaatschapsrecht van de vereniging geett recht om lidmaatschapsrechten ult te
oefenen in de vereniging.

4. Elk lid heeft het recht tijdens de ledenvergadering één stem uit te brengen. Een
donateur heeft geen recht een stem uit te brengen.

AANMELDING, TOELATING EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6

1. De aanmelding voor het Iidmaatschap of het donateurschap dient schriftelijk te
geschieden bij het bestuur.

2. Beslissingen omtrent toelating van de nieuwe leden worden genomen door het
bestuur. Tegen deze door het bestuur gedane uitspraak bestaat geen
beroeps mogel ij kheid.

3. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;

b. door schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur;
c. door opzegging door het bestuur, in geval een lid niet langer voldoet aan het

bepaalde in de eden 1 en 2 van artikel 5 van de statuten, dan wel een lid een
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betalingsachterstand van meet dan drie maanden heeft doen ontstaan;

U. door ontzetting, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.

Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, danwel de partij op

onredelijke wijze benadeelt, zuiks ter beoordeling van het bestuur;

e. het lid dat is ontzet heeft recht van beroep op de beroepscommissie.

DE CONTRIBUTIES

Artikel 7

De leden zijn verplicht contributies te betalen. De hoogte van de contributie wordt bepaald

door de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur.

HET DONATEURSCHAP

Artikel 8

1. Donateur is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die door het bestuur als zodanig

is toegelaten en die zich jegens de vereniging verplicht jaarlijks een door het bestuur

vastgestelde contributie te betalen.

2. Artikel 5 lid 1 en artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Aan het donateurschap kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Het donateurschap kan te allen tijde door het bestuur of door de donateur door

schriftelijke opzegging worden beeindigd.

BEMIDDELING EN TOEZICHT

Artikel 9

Indien een orgaan, lid of donateur van de vereniging handelt of dreigt te handelen in strijd

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op

onredelijke wijze benadeelt, is het bestuur bevoegd voor zover nodig besluiten van dit

orgaan, lid of donateur buiten werking te stellen, aanwijzingen te geven en beperkingen

aan te brengen in de uitoetening van rechten en functies.

GELDMIDDELEN

Artikel 10

1. De geidmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies van leden;

b. donaties;

c. schenkingen;

U. erfstellingen en legaten;

e. overige inkomsten.

2. Het bestuur is, indien zij Uaartoe termen aanwezig acht, bevoegd gehele of

gedeeltelijke vrijstelling dan wel uitstel van betaling van contributie te verlenen.

3. Het toezicht en de controle op de boekhouding en de administratie worden

uitgeoefend door de kascommissie.

4. Het bestuur is verplicht de administratie en de in artikel 13 lid 2 bedoelde stukken

gedurende een periode van tien jaar te bewaren.

VERTEGENWOORDIGING
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Artikel 11

1. Het bestuut vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. Bovendien zijn twee gezamenlijke handelende leden van het bestuur bevoegd de

vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
3. Het bestuur is bevoegd aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester

volmacht te verlenen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

BEROEPSCOMMISSIE
Artikel 12

1. De beroepscommissie bestaat ult due eden, die geen deel uitmaken van het bestuur.
Zij worden door de ledenvergadering gekozen voor de duur van een jaar,
herverkiezing is mogelijk.

2. De beroepscommissie adviseert het bestuur in geval van ontzetting als bedoeld in
artikel 6 lid 3 sub d en e van de statuten.

KASCOMMISSIE

Artikel 13

1. De ledenvergadering kiest en benoemt jaarlijks ult de Ieden een kascommissie
bestaande uit twee eden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
Herverkiezing is mogelijk.

2. De kascommissie kan zich, na overleg met het bestuur, door een deskundige doen
bijstaan. Het bestuur is verplicht de kascommissie alle medewerking te verlenen en
alle door de kascommissie gewenste inlichtingen te verschatfen. Zij stelt daartoe de
benodigde stukken ter beschikking.

3. De last van de kascommissie kan te allen tilde door de ledenvergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

4. Indien de getrouwheid van de stukken door de kascommissie is vastgesteld, adviseert
zij de ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen.

5. De eden van de kascommissie mogen geen lid van het bestuur zijn.
DE RAADSFRACTIE

Artikel 14

1. De eden, gekozen tot lid van de gemeenteraad op een door het bestuur
samengestelde lijst onder de naam Westland Verstandig, vormen de
gemeenteraadstractie van de partij.

2. De raadsfractie en de leden daarvan bevorderen de verwezenlijking van de
doelstellingen van de partij in de gemeenteraad.

3. Het gekozen lid van de fractie legt desgevraagd verantwoording at aan bet bestuur,
danwel de ledenvergadering, met inachtneming van zijn staatsrechtelijke positie.

4. De voorzitter en vicevoorzitter van de raadstractie zijn ambtshalve lid van het
bestuur.

DE LEDENVERGADERING

Artikel 15
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1. a. De ledenvergadering is bet hoogste gezag binnen de vereniging. De

ledenvergadering is besloten.

b. De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming

van paragraaf 2 van bet huishoudelijk reglement. De bijeenroeping geschiedt

door een schriftelijke mededeling, dan wel een e-mail, welke de agenda bevat,

aan bet adres van bet lid.

c. De ledenvergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en wordt

uitgeschreven door bet bestuur.

ci. Het bestuur stelt het onderwerp of de onderwerpen van de ledenvergadering

vast.

e. Het bestuur bepaalt de datum en de plaats van de ledenvergadering.

f. De algemene ledenvergadering vindt plaats in bet eerste kwartaal van een

kalenderjaar.

g. Het bestuur kan te allen tijde een buitengewone ledenvergadering uitschrijven,

eventueel op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van tenminste

een/tiende van de eden.

b. De termijn waarbinnen het bestuur een buitengewone ledenvergadering dient ult

te scbrijven is vier weken.

Uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de buitengewone ledenvergadering

doet bet bestuur schrittelijk mededeling over de datum en de plaats van de

buitengewone ledenvergadering alsmede over bet onderwerp waarover de

buitengewone ledenvergadering vergadert.

2. a. De ledenvergadering stelt op bet voorstel van bet bestuur het

beginselprogramma van de vereniging vast.

b. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.

c. De ledenvergadering kiest en benoemt bet bestuur.

d. Leden van bet bestuur hebben gedurende drie jaar zitting. Bestuursleden

Politieke Zaken hebben gedurende vier jaar zitting. Herverkiezing is mogelijk.

e. Leden van bet bestuur kunnen te alien tijde worden atgezet. Leden van bet

bestuur zijn slechts door de ledenvergadering af te zetten bij meerderbeid van

twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

f. De ledenvergadering onderzoekt de financiële rekening van bet bestuur.

Goedkeuring door de ledenvergadering van bet aigemeen jaarversiaq over bet

gevoerde beleid in de vereniging en van bet financiële versiag en de rekening en

verantwoording strekt bet bestuur tot decharge.

g. De ledenvergadering neemt een beslissing over een voorstel tot ontbinding van

de vereniging en tot wijziging van de statuten.

HET BESTUUR

Artikei 16

1. a. Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de ledenvergadering.

b. Als bestuurslid is gekozen hij die de meeste van de geldig uitgebrachte stemmen
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op zich heeft verenigd. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
Bij staking van stemmen besHst het lot.

c. De eden van het bestuur kunnen te alien tijde, tezamen of afzonderlijk,
geschorst of ontslagen worden door de ledenvergadering.

2. a. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en het uitvoeren
van alle taken en bevoegdheden die aan het bestuur zijn toegewezen.

b. Het bestuur werkt, indien nodig, plannen uit tot wijziging en verbetering van de
organisatie van de vereniging en de werkzaamheden binnen de organisatie.

c. Het bestuur stelt de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven van de
vereniging vast.

3. In geval van ontstentenis of opvolging van een in functie gekozen lid van het bestuur
neemt een ander lid van het bestuur de taken over tot de eerstvolgende
ledenvergadering waar in opvolging wordt voorzien.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17

Wijziging van de statuten kan alleen geschieden bij twee/derde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee.

De statuten treden niet in werking voordat deze zijn neergelegd in een notariëfe akte. Een
wijziging van de statuten treedt niet in werking voordat deze is neergelegd in een notariële
akte.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikei 18

Ontbinding van de vereniging kan alleen geschieden door een ledenvergadering bij

twee/derde meerheid van de uitgebrachte stemmen, blanco stemmen teilen niet mee. De
vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding door de
ledenvergadering andere vereffenaars worden aangewezen.

Aan het batig saldo na vereffening wordt een bestemming gegeven als te bepalen door het
bestuur, de bestemming zal overeenkomstig moeten zijn met de doelsteliing van de
vereniging. Teneinde te voldoen aan de regelgeving van de zogenaamde ANBI zal een door
giften/donaties tot stand gekomen batig saldo conform de geldende ANBI-voorschriften

worden besteed. Het vastgestelde beleidsplan 2013-2017 en eventueel vervolg

beleidsplannen zullen daarbij ais verpiichte leidraad gelden.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 19

Het bestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de vereniging te

beslissen, onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de ledenvergadering.


