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OPRICHTING EN STATUTEN VAN HOUTEN ANDERS! (HAi) 

d.d. 22 november 2013

Heden, de tweeëntwintigste november tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Mr -
Marco Verouden, notaris gevestigd te Houten:---------------

De comparanten verklaarden: --------------------
INLEIDING-------------------------
een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden.-----
STATUTEN-----------------------

Naam, zetel, doel en duur---------------------

Artikel 1---------------------------

De Vereniging draagt de naam: Houten Anders! (HAi), hierna in deze statuten ook te 
noemen "de vereniging".----------------------
Zij is gevestigd in de gemeente Houten.----------------
Artikel 2----------------------------

1. De Vereniging heeft ten doel als onafhankelijke politieke partij in het algemeen
belang van de inwoners van de gemeente Houten politiek te bedrijven.----

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:------------
Uit haar leden kandidaten aan te wijzen die zich verkiesbaar stellen op de lijst 

van de vereniging voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente 

Houten, een en ander als voorzien in de Kieswet;----------

Het houden van openbare bijeenkomsten;------------

Alle wettelijke middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.--------

Artikel 3---------------------------

De verenging is opgericht voor onbepaalde tijd. -------------
Leden en sympathisanten--------------------

Artikel 4 ---------------------------

1. De Vereniging kent leden en sympathisanten.--------------

2. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten in overeenstemming met het in artikel

5 van deze statuten bepaalde. Leden hebben een actieve rol binnen de ---

Vereniging.--------------------------
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3. Sympathisanten zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de Vereniging financieel
te ondersteunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen -
minimumbijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 5---------------------------

1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die het programma, de -

statuten en het huishoudelijk reglement onderschrijven en de leeftijd van zestien -
(16) jaar hebben bereikt.--------------------

2. Rechten en plichten aan het lidmaatschap verbonden worden nader in deze -
statuten en het huishoudelijk reglement geregeld. ------------

3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn -
opgenomen.

Artikel 6--------------------------

Omtrent toelating als lid beslist het bestuur, met dien verstande dat ingeval van --
afwijzing door het bestuur, de algemene ledenvergadering alsnog toe toelating kan -
besluiten.---------------------------
Artikel 7---------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt:---------------------

a. Door schriftelijke opzegging door het lid;--------------
b. door overlijden van het lid;-------------------

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de voor het lidmaatschap bij de statuten gestelde -
vereisten te voldoen, wanneer hij zijn verplichting jegens de vereniging niet -
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan -
worden het lidmaatschap te laten voortduren; ------------

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de staturen, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt; -------------

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts met

inachtneming van de opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het ---
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. --

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap -
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was -
opgezegd.--------------------------

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij -
de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen -
opzichte uit te sluiten. ----------------------

6. Ontzegging uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.--------

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond -
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de -
betrokkenen binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het -
besluit beroep op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende -
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft ---



desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, behoudens -
ontheffing door het bestuur. -------------------

Verplichtingen der leden en sympathisanten-------------
Artikel 8-----------------------------
1. De leden en sympathisanten zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse -

bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij -
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage -
betalen.---------------------------

2. De verplichtingen der leden worden vastgesteld door de algemene ----

ledenvergadering en opgenomen in het huishoudelijk reglement, met dien
verstande dat verbintenissen kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan het -
lidmaatschap kunnen worden verbonden.---------------

Algemene ledenvergadering--------------------
Artikel 9----------------------------
1. De algemene ledenvergadering (ook te noemen ledenvergadering) is het --

besluitvormend orgaan van de vereniging. ---------------
2 Zij heeft, behoudens elders in deze statuten aangegeven taken, meer speciaal tot 

taak:----------------------------

a. Het standpunt van de vereniging te bepalen met betrekking tot de hoofdzaken

van het gemeentelijke beleid;------------------
b. Het verlenen van ondersteuning en het geven van aanwijzingen aan de -

gemeenteraadsfractie, als bedoeld in artikel 28 van deze staturen; ----

c. Het samenstellen van de lijst van kandidaten voor de ---------

gemeenteraadsverkiezingen. -----------------
Artikel 10--------------------------
De ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden en voorts wanneer 
het bestuur of ten minste drie/tiende van de leden dat wenselijk achten.-----
Artikel 11--------------------------
ln het tweede of derde kwartaal van elk kalenderjaar wordt een ledenvergadering -
gehouden, hierna aangeduid als de jaarvergadering, waarin:----------

Het jaarverslag van de secretaris wordt vastgesteld;----------

De financiële jaarstukken als bedoeld in artikel 22 worden vastgesteld; ---
De kascontrole-commissie rapport uitbrengt over de controle van het financiële -
beheer;--------------------------

De begroting voor het komende jaar wordt vastgesteld; ---------
Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de statuten en/of huishoudelijk --

reglement worden vastgesteld;------------------
Het bestuur wordt gekozen of herbenoemd--------------

Artikel 12--------------------------
0proepen tot een ledenvergadering worden schriftelijk aan alle leden toegezonden 
tenminste veertien dagen voor de dag van de vergadering, met opgave van de agenda. 
Artikel 13--------------------------
1. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en --

sympathisanten. Sympathisanten hebben slechts een adviserende stem. Geen -

toegang tot de vergadering hebben geschorste leden en geschorste ----
bestuursleden. ------------------------

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de ---
ledenvergadering.------------------------



3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.-------
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Een lid kan daarbij ten hoogste namens twee andere leden stemmen.-----
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. ----

6. Tenzij in deze statuten anders bepaald worden besluiten bij meerderheid van -
geldig uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking der stemmen wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen. ---------------------

7. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op -
voorstel van de voorzitter van de ledenvergadering.-----------

8. Wanneer de juistheid van de uitslag van een stemming direct na de uitslag wordt -
betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer een meerderheid van de -
ledenvergadering dit verlangt of wanneer de stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
heeft plaats gevonden.----------------------

Bestuur·---------------------------
Artikel 14.--------------------------

Het bestuur is belast met:----------------------
De algehele leiding van de vereniging; ---------------
Het beheer van de geldmiddelen;-----------------
De handhaving en uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement; 
Het uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering;---------
Vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten. -----------

Artikel 15--------------------------

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en maximaal zeven -
personen, die door de ledenvergadering worden benoemd uit de leden. Elk bestuurslid, 
ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 
ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie -

maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die -
termijn.----------------------------
Artikel 16,--------------------------

De voorzitter van het bestuur wordt in functie gekozen door de ledenvergadering. -
Secretaris en penningmeester worden door het bestuur uit haar midden aangewezen. 
De voorzitter leidt de leden- en bestuursvergaderingen, de secretaris is 
verantwoordelijk voor het notuleren van deze vergaderingen.---------
Artikel 17---------------------------
1. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 15 genoemde minimum is -

gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open -
plaatsen aan de orde komt. --------------------

2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het -
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van --
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als -
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt ov -
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.-------------
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen
met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de -
penningmeester.

Artikel 18---------------------------



1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af, volgens een door het -
bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar; wie in -
een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:----------------
a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; -------
b. Door bedanken;-----------------------

c. Door ontslag, door de ledenvergaderinn--------------

Geldmiddelen -------------------------
Artikel 19---------------------------

1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:-------------

a. contributies van leden---------------------

b. bijdragen van sympathisanten; -----------------
c. de bijdragen van gemeenteraadsleden en leden die deel uitmaken van --

commissies ex artikel 82 van de gemeentewet;------------
d. eventuele verkrijgingen als gevolg van erfstellingen, legaten en schenkingen;-

e. eventuele andere baten, zoals donaties en/of sponsorgelden. ------
2. De onder artikel 9 lid 1, sub b bedoelde bijdragen worden vastgesteld door de

ledenvergadering en opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Artikel 20---------------------------

1. Het verenigingsjaar loopt van een april tot en met eenendertig maart. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige

aantekeningen te houden dat daaruit de allen tijde haar rechten en verplichtingen

kunnen worden gekend.----------------------

3. Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van -
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans -
en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het -
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze

rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. -------
4. De ledenvergadering benoemt uit de leden een commissie van ten minste drie -

personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie --
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de -
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. De leden van deze ---
kascontrolecommissie worden gekozen voor drie jaar; per jaar treedt een lid af -

volgens rooster.-------------------------

Programma---------------------------
Artikel 21--------------------------
Elke vier jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een programma door de -
ledenvergadering vastgesteld.--------------------
Artikel 22--------------------------
Wijzigingen van en aanvulling op het programma worden vastgesteld door de 
ledenvergadering.------------------------

Commissies en werkgroepen--------------------
Artikel 23--------------------------

De ledenvergadering kan commissies en werkgroep instellen op voordracht van het -
bestuur, de raadsfractie en/of tenminste vijf leden. ------------
Artikel 24----------------------------



De commissies en werkgroepen kunnen ook niet-leden bij hun werkgroepen betrekken, 
dit alleen met goedkeuring van het bestuur.---------------
Artikel 25-------------------------
Het bestuur bepaalt de taak van de ingestelde commissies en werkgroepen, welke taak 
niet in strijd mag zijn met statuten of huishoudelijk reglement. De ledenvergadering -
keurt de voorgestelde taak goed of kan een gewijzigde taak vaststellen.----
Artikel 26--------------------------

lngeval van de mogelijkheid tot deelname in commissie ex artikel 82 van de ---
gemeentewet door burgers, niet raadsleden zijnde, worden deze voorgedragen tot -
benoeming door het bestuur, na overleg met de raadsfractie.--------
Artikel 27--------------------------

De commissies en werkgroepen brengen van hun activiteiten verslag uit aan de -
ledenvergadering, zo vaak als dit door de commissie en werkgroepen, het bestuur of -
tenminste vijf leden wenselijk wordt geacht.---------------
Fractie ----------------------------
Artikel 28.---------------------------

1. De fractie wordt gevormd door de leden van de vereniging, die na de ----
gemeenteraadsverkiezingen zitting hebben in de gemeenteraad. ------

2. De ledenvergadering stelt de kieslijst samen overeenkomstig de bepaling der -
Kieswet. ---------------------------

3. 

4. 

De ledenvergadering draagt er in overleg met bestuur en fractie en met ---
inachtneming van de voorschriften der wet zorg voor dat voor zover mogelijk in
eventuele tussentijdse vacatures in de fractie wordt voorzien. ------
De fractie kiest uit haar midden een fractievoorzitter.-----------

5. De fractievoorzitter schrijft voor iedere gemeenteraadsvergadering een ---
fractievergadering uit. ----------------------

6. De fractievergaderingen zijn openbaar. Een meerderheid van de fractie kan -
bepalen dat een deel van de fractievergadering besloten is.--------

7. De fractie heeft tot taak de standpunten van de vereniging in de gemeenteraad
naar voren te brengen en te verdedigen. Zij laat zich hierbij leiden door het door de
ledenvergadering aangegeven beleid, te noemen het programma. ------

8. Zo dikwijls het bestuur het nodig acht wordt het werk van de fractie in een --
bestuursvergadering besproken. De gehele fractie dient zo mogelijk daarbij -
aanwezig te zijn.-----------------------

Artikel 29--------------------------

1. De fractie wordt door een steunfractie ondersteund en geadviseerd. -----
2. De steunfractie wordt door het bestuur uit de leden van de Vereniging benoemd. -
3. Commissieleden benoemd door de gemeenteraad zijn automatisch lid van de -

steunfractie zolang zij deze functie bekleden. ------------
Wijziging statuten-----------------------
Artikel 30---------------------------
1. De statuten van de Vereniging kunnen alleen worden gewijzigd door een besluit -

van een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar -
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.------------

2. De termijn voor het bijeenroepen tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste
veertien dagen. ------------------------

3. De tekst van de voorgestelde statutenwijziging dient uiterlijk vijf dagen voor de -
betreffende ledenvergadering aan de leden schriftelijk ter kennis te worden ---



gebracht.---------------------------

4. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts

worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal

uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een

notariële akte is opgemaakt.-------------------

Ontbinding--------------------------
Artikel 31--------------------------

1. Tot ontbinding van de Vereniging kan slechts worden besloten door een besluit -

van een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar -

de ontbinding van de Vereniging zal worden voorgesteld. ---------

2. De termijn voor het bijeenroepen tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste

veertien dagen.------------------------

3. Tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal -
uitgebrachte stemmen. ---------------------

4. Wordt tot ontbinding besloten, dan wordt tevens beslist wie met de liquidatie wordt
belast en wat de bestemming van een eventueel batig saldo zal zijn.----

Huishoudelijk reglement---------------------

Artikel 32---------------------------
1. Een ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur een huishoudelijk --

reglement vast, dat nadere bepalingen bevat omtrent de organisatie en de --

werkwijze van de Vereniging.-------------------

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met
de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat noch met deze statuten.---

Slotbepalingen-------------------------

Artikel 33---------------------------

1. In alle gevallen waarin twijfel bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen

van deze statuten of van het huishoudelijk reglement beslist het bestuur, ---

behoudens beroep op een ledenvergadering. --------------
2. In gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist

het bestuur. -------------------------

Slotverklaring-------------------------

Tenslotte verklaarden de comparanten:----------------
Als lid van de vereniging treden toe alle oprichters. Zij benoemen als eerste ---
bestuursleden:--------------------------



1 Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en -
mij, notaris, ondertekend. --------------------
(Volgen handtekeningen) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:




