
Statuten van buurtvereniging FLORA 

Opgericht 10 juli 1947 

 

Onderstaande is samengesteld op basis van 

Statuten 1970 en Statuten 1993  

Deze statuten zijn aangepast XXXXXX 2022 

 

NAAM, DOEL EN DUUR 

Artikel 1 

1.  De naam van de vereniging is: “Buurtvereniging Flora”. Zij is gevestigd in de plaats 

Heerenveen en omvat een omsloten gebied binnen de wijk Heerenveen-Noord. Dit gebied 

wordt begrensd door de volgende straten: binnenkant Schans, Fok, Achter de Kerk, 

Vleesmarkt, Lindegracht, Heideburen tot en met de hoek van de Zonnebloemstraat, 

Narcislaan, K.R. Poststraat, Weinmakker.  

2.  De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd en is opgericht op 10 juli 1947. 

3. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de sociale cohesie van de leden. Dit krijgt 

vorm door het organiseren van een variatie aan activiteiten alsook het informeren van onze 

leden over de activiteiten in onze buurt die bijdragen aan deze sociale cohesie. 

4. De vereniging beschikt over een eigen verenigingsgebouw, gelegen op het Rozenveldje, 

Rozenstraat 1b, 8441 DV te Heerenveen. Dit is het hart van de vereniging, waar activiteiten 

van de vereniging plaats kunnen vinden. Daarnaast bieden we deze locatie te huur aan. 

5. Middelen van de vereniging worden verkregen door middel van contributie van de leden (zie 

artikel 4), bijdragen van donateurs, (entree)gelden bij activiteiten, schenkingen, legaten of uit 

erfenis verkregen gelden en overige inkomsten.  

 

 

LEDEN EN LIDMAATSCHAP  

Artikel 2 

1.  De vereniging kent: a. Leden, b. Buitenleden, c. Ereleden en d. Niet-leden die verbonden zijn 

aan de vereniging, zie lid 6 van dit artikel. 

2.  Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die behoren tot 1 huishouden, die inwoner 

zijn van de het in artikel 1.1 omschreven gebied van Heerenveen-Noord, alsook natuurlijke 

personen die een bedrijf of organisatie in een van deze straten voeren, waarbij het adres van 

dit bedrijf of organisatie als leidend wordt gezien. 



3.  Om lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij de ledenadministratie van 

Buurtvereniging Flora. 

4.  Buitenleden zijn leden van de vereniging die na hun verhuizing op hun verzoek wel 

aangesloten willen blijven bij de buurtvereniging maar er als zodanig niet meer wonen. Het 

recht op lidmaatschap vervalt op het moment dat het buitenlidmaatschap wordt opgezegd 

en is onomkeerbaar, tenzij het bestuur na een verzoek anders besluit.  

5.  Ereleden zijn zij, die door een buitengewone inspanning voor de vereniging of in het kader 

van de doelstelling van de vereniging door de algemene vergadering op voorstel van het 

bestuur, als zodanig zijn benoemd. 

6.  De vereniging kent buiten het lidmaatschap ook donateurs, sponsoren en adverteerders. 

 

Artikel 3 

1. Het bestuur is bevoegd een lid voor maximaal een maand te schorsen als een lid herhaaldelijk 

in strijd handelt met de lidmaatschapsverplichtingen of het belang van de vereniging in 

ernstige mate schaadt door diens gedrag. Tijdens deze schorsing kan een lid geen rechten 

verbinden aan zijn lidmaatschap.  

2. Het lidmaatschap eindigt:  

A. bij het overlijden van het lid.  

B. door schriftelijke opzegging van het lid bij de ledenadministratie, waarbij de opzegging 

geldt per het einde van het verenigingsjaar (zijnde uiterlijk 30 juni van dat verenigingsjaar). 

C. door schriftelijke opzegging door het bestuur met opgave van reden(en), waarbij de 

opzegging geldt per het einde van het verenigingsjaar (zijnde uiterlijk 30 juni van dat 

verenigingsjaar) en een opzeggingstermijn in acht nemend van ten minste vier weken.  

Deze opzegging kan gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die 

door de statuten gesteld zijn aan het lidmaatschap en bovendien wanneer redelijkerwijs van 

de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging 

geschiedt schriftelijk aan het lid met opgave van reden(en).   

D. door ontzetting door het bestuur.  

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer 

een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het bestuur, zo spoedig 

mogelijk met opgave van redenen. De betrokkene kan in beroep gaan tegen dit besluit bij de 

algemene ledenvergadering. In afwachting van de afhandeling van dit beroep blijft het lid 

geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering is leidend. 

 



 

CONTRIBUTIE 

Artikel 4 

1.  Leden betalen een jaarlijkse contributie, vooruitlopend op het nieuwe verenigingsjaar. Het 

verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni het jaar erna. Dit wijkt af van het boekjaar welke 

loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wijziging van de contributie wordt bij besluit 

van de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering vastgesteld en met de leden 

gecommuniceerd.  

2.  Ereleden betalen geen contributie. 

3.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie 

over het hele verenigingsjaar verschuldigd. Het bestuur kan besluiten hiervan dispensatie te 

verlenen. 

 

BESTUUR 

Artikel 5 

1.  Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 3 meerderjarige leden, waarbij in 

ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester zijn aangesteld (het dagelijks 

bestuur). Het bestuur bepaalt zelf hoe de functies onderling worden verdeeld.  

2.  Zij worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.  

3.  Uit een huishouden kan slechts een meerderjarig lid tegelijkertijd zitting nemen in het 

bestuur. 

4.  Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar. Een aftredend bestuurslid kan 

zich herkiesbaar stellen. 

5.  Een bestuurslid kan maximaal 15 jaar zitting hebben in het bestuur van de vereniging. 

6.  Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen, waarbij het wenselijk is om dit 

vroegtijdig (3 maanden van tevoren) aan te geven aan het bestuur. 

7.  De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, met opgave van 

redenen. Voor een besluit is een meerderheid vereist van tenminste tweederde van de 

aanwezige stemgerechtigden.  

8.  Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een 

opvolger. 

9. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden 

een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder 

bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden 



verplicht binnen een termijn van 3 maanden na het ontstaan van de laatste vacature een 

algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacature(s) wordt voorzien. 

10.  Indien het gehele bestuur in een keer opstapt is elk lid bevoegd een (tussentijdse) algemene 

ledenvergadering te beleggen waarin een nieuw bestuur wordt benoemd. Tot die tijd is de 

vereniging stuurloos.  

11. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt. 

12.  Leden hebben het recht tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de algemene vergadering 

kandidaten voor de bestuursvacature schriftelijk aan te dragen bij de secretaris van de 

vereniging.  

 

Artikel 6 

1.  Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 

2.  Van hetgeen besproken in bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. Deze worden, 

na goedkeuring door de aanwezige bestuursleden in de volgende vergadering, naar datum 

gerangschikt opgeslagen in de archieven. 

 

 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR 

Artikel 7 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Naast het bestuur berust de 

bevoegdheid tot vertegenwoordiging tevens bij de voorzitter en secretaris gezamenlijk.   

2.  Het bestuur mag enkel na toestemming van de algemene vergadering overgaan tot:  

A. Het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 

B. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of tot zekerheidstelling voor een 

schuld van een derde verbindt. 

3.  Het bestuur kan ook andere personen dan bestuurders bevoegdheid tot vertegenwoordiging 

toekennen. 

4.  Bestuursleden zetten zich ten behoeve van het doel van de vereniging. 

 

 

VERGADERING EN STEMRECHT   

Artikel 8 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming 

van een termijn van acht dagen. Alle leden worden schriftelijk uitgenodigd voor deze 



vergadering via gangbare communicatiemiddelen. 

2. Behalve de onder artikel 11 genoemde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen 

worden gehouden zo vaak als het bestuur dat wenselijk vindt. Daarnaast kan er ook door 

ten minste tien leden schriftelijk verzocht worden tot een vergadering met opgave van 

onderwerpen.  

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 beschreven, is het bestuur verplicht tot 

bijeenroeping van een algemene vergadering binnen vier weken. Als het bestuur niet 

binnen veertien dagen gehoor heeft gegeven aan het verzoek tot bijeenroeping van een 

vergadering, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op dezelfde manier 

als waarop het bestuur de algemene vergaderingen oproept. 

 

Artikel 9 

1. Alle (volwassen) leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar 

ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te brengen door een schriftelijk daartoe 

gemachtigd ander lid. 

2. Er wordt mondeling gestemd over zaken en schriftelijk over personen.  

3. Een besluit is genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, voor zover 

de statuten niet anders bepalen. Bij een gelijk aantal voor- en tegenstemmen is het 

voorstel verworpen. 

4. Bij het kiezen van bestuursleden beslist een meerderheid van stemmen. Wordt bij een 

eerste stemming geen meerderheid verkregen dan vindt in diezelfde vergadering een 

tweede stemming plaats. Wordt ook dan geen meerderheid verkregen, vindt een 

herstemming plaats tussen de twee (of tweemaal het aantal te verkiezen) personen die 

bij de laatste stemming de meeste stemmen kregen. Mocht dit een gelijk aantal stemmen 

opleveren, dan beslist het lot. 

5. Wanneer in de vergadering een besluit is geaccordeerd door de voorzitter, is het besluit 

aangenomen. Als onmiddellijk na het accorderen van dit besluit de juistheid daarvan in 

twijfel wordt getrokken, vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de 

vergadering dit vraagt. 

6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, 

heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, mits met voorkennis 

van het bestuur genomen. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris opgenomen in 

de notulen. Dit zal gemeld worden tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 

 

Artikel 10 



1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid zal een van de 

andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden. 

2. Tijdens de algemene vergadering wordt door de secretaris of een van de andere 

bestuursleden notulen gemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering 

vastgesteld door de leden.  

 

Artikel 11 

1. Jaarlijks vindt er een algemene vergadering plaats, de zogenaamde jaarvergadering. Deze vindt 

plaats uiterlijk in de maand mei.  

2. De agenda wordt door het bestuur vastgesteld en bevat in ieder geval de volgende punten: 

- notulen vorige vergadering  

- jaarverslag van de buurtvereniging 

- jaarrekening en verantwoording           door de penningmeester, waaraan gekoppeld het rapport of 

akkoord van de kascommissie 

- verkiezing leden kascommissie volgende boekjaar; 

- (her)verkiezing leden bestuur; 

- rondvraag 

3. De jaarvergadering behandelt ook de voorstellen die door het bestuur zijn gedaan of die door 

tenminste tien leden veertien dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingeleverd. 

Dit geldt ook voor buitengewone algemene vergaderingen. 

4. De jaarvergadering benoemt een kascommissie van tenminste twee leden, die geen bestuurslid 

mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur. Het bestuur 

geeft hiertoe inzage in alle benodigde stukken. De commissie brengt aan de algemene vergadering 

verslag uit van haar bevindingen. Indien nodig kan de kascommissie zich laten bijstaan door een 

externe deskundige. 

5. Goedkeuring door de jaarvergadering van het jaarverslag en de jaarrekening en 

verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 

6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de 

algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een 

nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde 

bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming 

brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de 

goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door 

haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden. 

 



 

 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 12 

1. Wijziging van  de  statuten kan alleen plaatsvinden na een besluit van de algemene vergadering. 

Het oproepen tot een algemene vergadering waarin de wijziging van statuten als agendapunt is 

opgenomen, dient minimaal veertien dagen van tevoren plaats te vinden.  

2. Minimaal vijf dagen voor de vergadering waarin de wijziging van de statuten worden 

besproken, zijn de voorgestelde wijzigingen voor alle leden ter inzage beschikbaar. Deze 

wijzingen zijn tot het einde van de dag, waarop de vergadering plaatsvindt, beschikbaar. 

3. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd bij besluit door de algemene vergadering 

waar ten minste twee/derde van het totaal aantal (volwassen) leden van de vereniging 

aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van 

het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. Wanneer het benodigde aantal leden niet gehaald wordt, kan toch tot statutenwijziging 

worden besloten op de volgende manier: ten minste acht tot uiterlijk dertig dagen na de 

eerste gehouden algemene vergadering wordt een tweede algemene vergadering 

uitgeroepen, waar een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen 

geldig is. 

 

Artikel 13 

1. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

2. De bestuurders zijn verplicht de wijzigingen van de statuten door te geven bij de Kamer 

van Koophandel. 

3. Iedere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging voor en namens de vereniging 

te ondertekenen.  

 

 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 14 

1. Behalve het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan de 

vereniging ook worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Dit 

besluit is geldig wanneer driekwart van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is 

en tenminste tweederde van de uitgebrachte en geldige stemmen daartoe besluit.  

2. Als het quorum niet wordt gehaald tijdens deze algemene vergadering kan tot ontbinding 



worden besloten op een volgende te houden vergadering door een tweederde 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze 

vergadering dient ten minste acht dagen tot uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering 

gehouden te worden.  

3. Bij de oproep tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet 

worden meegedeeld dat tijdens deze vergadering(en) over de ontbinding van de vereniging 

zal worden gestemd. De oproep voor dergelijke vergaderingen moet tenminste veertien 

dagen voorafgaand aan de vergadering plaatsvinden. 

4. Als bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen door de vergadering, 

treedt het bestuur op als vereffenaar. 

5. Een eventueel positief saldo zal worden besteed aan door de algemene vergadering 

bepaalde doelen. Voorwaarde is dat deze doelen het meest overeenkomen met het doel 

van de vereniging. 

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zolang dit voor de vereffening van het 

vermogen nodig is. Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 

reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die uit naam 

van de vereniging verstuurd worden, moeten de woorden 'in liquidatie' aan de naam 

toegevoegd worden. 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 15 

1. De algemene vergadering kan in een huishoudelijk reglement nadere afspraken vastleggen 

over het lidmaatschap, de hoogte van de contributie en entreegelden, de werkzaamheden 

van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer 

en gebruik van het verenigingsgebouw en alle verdere onderwerpen, waarvan het 

wenselijk is dat deze worden vastgelegd. 

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats bij besluit van de algemene 

vergadering. Dit kan op aandragen van het bestuur of wanneer dit schriftelijk wordt 

verzocht door tenminste een/derde van de leden. 

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de 

statuten. 

 

 


