
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

1. De vereniging van Utrechtse zelfbeheerorganisaties draagt de naam: 
Vereniging Dwarsverband en wordt verder in deze statuten genoemd: “de 
vereniging”.

2. De vereniging is gevestigd te Utrecht.

DEFINITIES
Artikel 2.

1. Zelfbeheerorganisatie: vereniging, stichting of andere organisatiestructuren 
met het doel in zelfbeheer een buurtvoorziening te exploiteren, zoals een 
buurthuis, buurtkamer, speeltuin of kinderboerderij.

2. Medebeheerorganisatie: vereniging of stichting met het doel een 
buurtvoorziening deels in zelfbeheer te exploiteren, zoals een buurthuis, 
speeltuin, of kinderboerderij. Medebeheerorganisaties hebben voor de 
Vereniging Dwarsverband de status van Zelfbeheerorganisatie.

3. Werkgebied: de gemeente Utrecht.
4. Algemene Ledenvergadering: de Algemene Vergadering van de vereniging.

DOEL
Artikel 3.

1. Het doel van de vereniging is:
a) het inhoudelijk ondersteunen van zelfbeheerorganisaties in het Utrechtse 

bij hun contact/overleg met de gemeente;
b) het ondersteunen van zelfbeheerorganisaties in het Utrechtse middels 

informatie-uitwisseling, onderzoek, advies en scholing, en;
c) het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten 

leden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a) het organiseren van vergaderingen, (informatie-, gezelligheids- en 
netwerkbijeenkomsten) en andere activiteiten;

b) het bepleiten van en het opkomen voor de belangen van de leden bij de 
gemeente Utrecht;

c) het vertegenwoordigen van de leden waar nodig;
d) het verzorgen van een goede communicatie met partijen die van belang 

worden geacht voor de leden;
e) het bevorderen van de deskundigheid van de aangesloten leden;
f) het adviseren van en verstrekken van informatie aan de leden;
g) alle verder haar ten dienste staande (wettige) middelen welke aan het doel 

bevorderlijk kunnen zijn
3. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a) subsidies;
b) lidmaatschapsgelden;
c) andere baten.



LEDEN
Artikel 4.

Leden van de vereniging zijn:
1. Zelfbeheerorganisaties als bedoeld in artikel 2 van deze statuten, en;
2. Het bestuur houdt een register bij van namen en adressen van de 

secretariaten van de aangesloten lidorganisaties.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5.

1. Een zelfbeheerorganisatie wordt toegelaten als lid van de vereniging als zij 
aannemelijk maakt dat zij een zelfbeheerorganisatie is conform het gestelde in 
art. 2 lid 1 en lid 2.

2. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating als lid.
3. Bij niet-toelating wordt de aanvrager hiervan schriftelijk en met redenen 

omkleed op de hoogte gesteld.
4. De aanvrager kan in dat geval bezwaar indienen bij het bestuur.

EINDE LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING
Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt door:
a) opzegging door het lid zelf;
b) opzegging door de vereniging;
c) niet voldoen aan de voorwaarden voor het lidmaatschap zoals bij deze 

statuten zijn gesteld;
d) wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 

lidmaatschap te laten voortduren;
e) door ontzetting, die alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in 

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, 
of de vereniging op een onredelijke wijze benadeelt; of

f) doordat het lid ophoudt te bestaan.
2. Opzegging door het lid dient schriftelijk te gebeuren tegen het einde van het 

boekjaar met inachtneming van ten minste één (1) kalendermaand.
3. Opzegging door de vereniging gebeurt door het bestuur van de vereniging, 

schriftelijk en onder opgave van reden(en), met inachtneming van ten minste 
één (1) kalendermaand.

4. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging 
of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt schriftelijk door het bestuur en onder 
opgave van reden(en).

6. De aanvrager kan in dat geval bezwaar indienen bij het bestuur.
7. Gedurende de bezwaartermijn en hangende het bezwaar is het lid geschorst.



BESTUUR VAN DE VERENIGING 
Artikel 7.

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie (3) leden met een 
maximum van zeven (7). Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester.

2. Bij vacatures doet het bestuur een oproep aan de leden om kandidaten te 
melden voor het bestuurslidmaatschap. 

3. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen 
zowel uit de leden als buiten de leden van de vereniging worden 
voorgedragen.

4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
5. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; 

een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts;

a) door het eindigen van het lidmaatschap;
b) door bedanken.

7. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig 
bestuur blijft bestuursbevoegd.

BEVOEGDHEID
Artikel 8.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot 
wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel 
dagelijks bestuur.

VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 9.

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
a) het voltallige algemeen bestuur van de vereniging;
b) het dagelijks bestuur of een afvaardiging van het bestuur bestaande uit 

minimaal twee (2) leden. Dit met inachtneming van de in deze statuten 
gestelde beperkingen ten aanzien van het nemen van besluiten en van de 
nadere regels die gesteld zijn in het huishoudelijk reglement van de 
vereniging;

c) het bestuur kan ook aan één (1) bestuurslid en/of één derde schriftelijke 
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Hierover dient altijd vooraf 
een afzonderlijk bestuursbesluit te zijn genomen waarbij de bepalingen 
zoals gesteld in statuten en huishoudelijk reglement in acht worden 
genomen.

BESTUURSTAKEN
Artikel 10.

1. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering en verdere invulling van het beleid, 
zoals dit in grote lijnen door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd.

2. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de door de Algemene 
Ledenvergadering genomen besluiten.

3. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taken laten bijstaan door 
externe adviseurs en/of werknemers in dienst van de vereniging.



4. Bestuurders mogen uit hoofde van hun functie geen geldelijk voordeel 
genieten. Wel mogen zij de uit hun bestuursactiviteiten voortkomende 
onkosten declareren. 

BESTUURSVERGADERING
Artikel 11.

1. Het bestuur vergadert minimaal vier (4) maal per jaar en voorts wanneer ten 
minste één derde (1/3) van het aantal bestuursleden dit wenselijk acht.

2. De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter.
3. Geldige besluiten worden door het bestuur tijdens de vergadering genomen.
4. Het bestuur kan buiten de vergadering een geldig besluit nemen indien alle 

bestuursleden schriftelijk kenbaar hebben gemaakt zich daarmee te 
verenigen.

5. Geldige besluiten kunnen worden genomen als ten minste de helft van de 
bestuursleden aanwezig is.

6. Geldige besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.
a) Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet personen betreft, 

wordt dit voorstel geacht te zijn verworpen.
b) Indien de stemmen staken over een voorstel dat personen betreft, volgt een 

tweede stemming tussen de twee (2) personen met de meeste stemmen.
c) Indien de stemmen wederom staken, beslist de voorzitter.

7. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd.
8. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
9. Ieder bestuurslid kan één (1) stem uitbrengen.
10.  Een bestuurslid kan slechts één (1) volmacht op zijn persoon verenigen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12.

1. De Algemene Ledenvergadering bestaat uit alle natuurlijke personen die zijn 
afgevaardigd door de leden van de vereniging.

2. De Algemene Ledenvergadering stelt jaarlijks de begroting en het werkplan 
voor het volgende verenigingsjaar vast, geeft haar goedkeuring aan de 
jaarrekening, het jaarverslag en de overige jaarstukken van de vereniging.

3. Aan de Algemene Ledenvergadering als hoogste besluitvormend orgaan van 
de vereniging komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de 
wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.

4. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn de in artikel 4 
bedoelde leden. Ieder(e aangesloten lidinstelling) van hen heeft één stem, uit 
te brengen door slechts één van haar vertegenwoordigers. Ieder die 
stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht 
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem, van gemelde volmacht dient te 
blijken van een ten genoegen van het bestuur door het lid opgesteld schriftelijk 
stuk. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee leden als 
gevolmachtigde optreden.



BIJEENKOMSTEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 13.

1. De Algemene Ledenvergadering komt ten minste twee (2) keer per jaar in 
vergadering bijeen en voorts zo vaak als het bestuur het nodig acht.

2. Toegang tot de bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering hebben in 
elk geval:
a) de leden van het bestuur van de vereniging;
b) afgevaardigden van de zelfbeheerorganisaties;
c) degenen die ter vergadering door het bestuur zijn uitgenodigd.

3. De Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen.
4. De aankondiging wordt schriftelijk aan de adressen volgens het ledenregister 

en minstens drie (3) weken voor de bijeenkomst verstuurd; de agenda met de 
stukken worden uiterlijk twee (2) weken tevoren verstuurd.

5. Het bestuur is verplicht binnen zes (6) weken een Algemene 
Ledenvergadering uit te schrijven na een schriftelijk verzoek daartoe van ten 
minste tien procent (10%) van de leden.

6. Indien het bestuur aan de verplichting onder lid 4 van dit artikel geen gehoor 
geeft, kunnen de verzoekers zelf een Algemene Ledenvergadering 
bijeenroepen op de wijze waarop het bestuur dat pleegt te doen.

7. De vereniging neemt de kosten daarvan voor haar rekening, binnen redelijke 
grenzen.

VOORZITTERSCHAP EN BESLUITVORMING
Artikel 14

1. De voorzitter van het bestuur of zijn vervanger is tevens de voorzitter van de 
Algemene Ledenvergadering.

2. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 
vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten 
van de Algemene Ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen. 

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene 
Ledenvergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. 

6. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter. 
7. Bij staking van stemmen over personen vindt een tweede stemming plaats 

tussen de twee (2) personen met de meeste stemmen. Indien vervolgens de 
stemmen staken beslist het bestuur.

8. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één (1) van de aanwezige 
stemgerechtigden een schriftelijke stemming verlangt.

9. Over personen kan schriftelijk worden gestemd.
10.Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden notulen 

gehouden door de secretaris, of door de voorzitter aangewezen persoon. 
Deze notulen worden in de  zelfde of in de eerstvolgende vergadering 
vastgesteld.



BOEKJAAR
Artikel 15.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel 
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van 
deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene 
ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van 
zaken in de vereniging over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de 
staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 
vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; 
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder 
opgave van redenen melding gemaakt.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de 
algemene ledenvergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een 
deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan 
benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten 
minste twee (2) leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de 
dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze 
zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene 
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Het bestuur is verplicht om aan de commissie ten behoeve van haar 
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar 
desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en 
bescheiden der vereniging te geven.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door 
een deskundige doen bijstaan.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 16.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan 
door een besluit van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, 
behoudens onder de hierna te noemen voorwaarden.

2. De Algemene Ledenvergadering is minstens vier (4) weken van tevoren 
schriftelijk tot een bijeenkomst daartoe opgeroepen, met de mededeling dat 
aldaar een voorstel tot statutenwijziging op de agenda staat, en onder 
vermelding van de voorgestelde wijzigingen.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde (2/3) van de 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) 
van de leden zijn vertegenwoordigd.

4. Zijn onvoldoende leden vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken 
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het 
voorstel zoals dat in de vorige vergadering is behandeld kan worden besloten, 
ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden. Het voorstel wordt aanvaard 
mits er een meerderheid voor is van ten minste twee derde (2/3) van het 
aantal uitgebrachte stemmen.

5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële 
akte is opgemaakt.



6. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 17.

1. De vereniging kan slechts worden ontbonden door een besluit van de 
Algemene Ledenvergadering in een vergadering waartoe schriftelijk is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal 
worden voorgesteld.

2. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 4 van deze statuten is van 
overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding door de algemene 
vergadering is. Bij opheffing van de vereniging komt een eventueel batig saldo 
ten goede aan één of meer organisaties met een gelijksoortige doelstelling.

3. Over de bestemming van een eventueel batig saldo als bedoeld in lid 3 van dit 
artikel beslist de Algemene Ledenvergadering tegelijk met het besluit tot 
ontbinding.

REGLEMENTEN
Artikel 18

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en 
wijzigen over onderwerpen waarin door deze statuten niet of niet volledig 
wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of 
met deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde 
in art. 16 lid 1 t/m lid 4 inzake statutenwijziging van toepassing.

De verschenen persoon verklaarde, handelend als gemeld, tijdig tevoren de 
gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen 
en daarmee in te stemmen en af te zien van volledige voorlezing van de akte.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, 
aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.

--------------------------- WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het 
hoofd van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon 
en het geven van een toelichting daarop, heb ik, notaris, de verschenen persoon 
gewezen op de gevolgen die voor de betrokken partijen uit de inhoud van deze akte 
voortvloeien.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en 
mij, notaris ondertekend.


