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Artikel 1: Naam en zetel 

1. De vereniging draagt de naam: VoortvArend Voorst. 

2. VoortvArend Voorst heeft haar zetel in de gemeente Voorst. 

3. Leden en organen van de partij mogen uitsluitend met toestemming van het bestuur 

gebruikmaken van de naam VoortvArend Voorst bij de oprichting van een rechtspersoon. 

4. Het is niet toegestaan de naam VoortVarendVoorst te gebruiken door andere(n) dan het bestuur, 

de fractie en de partij haar commissies. 

Artikel 2: Doel 

1. Het doel van VoortvArend Voorst is het behartigen van de belangen van de inwoners van de 

gemeente Voorst en leden te verenigen in een progressieve partij. VoortvArend Voorst verenigt 

leden, zonder onderscheid te maken op grond van gender, geaardheid, genderidentiteit, 

genderexpressie, religie, huidskleur, afkomst, nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd, 

beperking of gezondheid. 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het bepalen van de strategische en politieke richting van VoortvArend Voorst voor de 

gemeente Voorst; 

b. het selecteren en verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Voorst, en ook het leveren van bestuurders 

voor het gemeentebestuur; 

c. het zoveel/goed mogelijk nakomen van de verkondigde standpunten tijdens de verkiezingen; 

d. het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van het onderhouden van een wisselwerking 

met de samenleving; 

e. het organiseren van activiteiten die ten dienste staan aan het doel van de partij. 

Artikel 3: Duur 

1. VoortvArend Voorst is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. Het boekjaar en lidmaatschapsjaar van VoortvArend Voorst zijn gelijk aan het kalenderjaar, met 

dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting. 

Artikel 4: Lidmaatschap 

1. VoortvArend Voorst kent leden. 

2. Iedere natuurlijk persoon die woonachtig is in de gemeente Voorst en die instemt met de doelen 

van VoortvArend Voorst, zoals vastgelegd in deze statuten, kan lid worden van VoortvArend 

Voorst: 

a. in het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels en criteria worden opgenomen waaraan 

een persoon bij toetreding dient te voldoen om lid te kunnen worden dan wel, na toetreding, 

lid te kunnen blijven; 

b. het bestuur van VoortvArend Voorst beslist over toelating van leden. Bij niet-toelating kan de 

betrokkene in beroep gaan bij het bestuur, waarvoor de regels tot het in beroep gaan tegen 

deze beslissing in het huishoudelijk reglement worden opgenomen. Bij niet toelating als lid kan 

de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden 

verkregen. 
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4. VoortvArend Voorst houdt een ledenbestand bij, waarin de namen en andere persoonsgegevens 

van de leden zijn opgenomen. Welke gegevens in het ledenbestand worden opgenomen en 

volgens welke procedures wordt in het huishoudelijk reglement vermeld: 

a. leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens zoals opgenomen in het 

ledenbestand. Onjuistheden en mutaties dienen de leden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

binnen zes weken na constatering, te wijzigen of te doen wijzigen; 

b. indien de persoonsgegevens van een lid onjuist zijn, en het lid dit niet binnen zes weken na 

constatering meldt, wijzigt of doet wijzigen, kan dit leiden tot verwijdering van verkiesbare 

posities als vertegenwoordigend persoon van VoortvArend Voorst. 

5. De leden zijn gehouden tot het betalen van een persoonlijke contributie. De rechten die aan het 

lidmaatschap toekomen, kunnen worden uitgeoefend als de contributie is voldaan. De hoogte van 

de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering: 

a. betalingstermijnen en vervaldata worden opgenomen in het huishoudelijk reglement; 

b. het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 

6. Na inschrijving als lid in het ledenbestand gaat het lidmaatschap in, mits aan de contributie-eisen 

is voldaan en het bestuur het lidmaatschap accepteert. Gedurende de periode van drie maanden 

is men geregistreerd aspirant lid. Geregistreerd aspirant leden zijn gelijk aan volwaardige leden 

maar hebben geen stemrecht binnen VoortvArend Voorst. Vanaf de eerste dag van de maand 

volgend op de drie maanden termijn voor geregistreerd aspirant leden, gaat het geregistreerd 

aspirant lidmaatschap stilzwijgend over in een volwaardig lidmaatschap. 

Artikel 5: Einde Lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. opzegging door het lid; 

b. overlijden van het lid; 

c. opzegging door VoortvArend Voorst; 

d. ontzetting uit het lidmaatschap. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het 

boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn 

van ten minste 4 weken. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het 

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: 

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren; 

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het 

betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen; 

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van VoortvArend 

Voorst in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens VoortvArend Voorst kan tegen het einde van het lopende 

boekjaar door het bestuur worden gedaan: 

a. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één december niet 

volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens VoortvArend Voorst over het lopende 

boekjaar heeft voldaan; 
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b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de 

statuten en/of de regelementen voor het lidmaatschap worden gesteld; 

c. de opzeggingstermijn is ten minste 4 weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats 

gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar; 

d. de opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, 

wanneer redelijkerwijs van VoortvArend Voorst niet kan worden gevergd het lidmaatschap te 

laten voortduren; 

e. de opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van VoortvArend Voorst handelt of wanneer het lid 

VoortvArend Voorst op onredelijke wijze benadeelt en/of zichzelf bewust verrijkt. Zij geschiedt 

door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de 

redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in 

beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het 

geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

Artikel 6: Donateurs 

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het 

donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van ten minste 4 weken. 

2. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij 

hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht het woord te voeren. 

Artikel 7: Kandidaten 

1. Leden hebben het recht zich kandidaat te stellen voor alle functies binnen VoortvArend Voorst en 

voor alle kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende organen. 

2. Hoe een kandidaat wordt voorgedragen en welke criteria daarvoor gelden wordt vermeld in het 

huishoudelijk reglement. 

3. In het huishoudelijk reglement kan de kandidatuur voor daarin aangeduide functies en 

verkiezingen afhankelijk worden gesteld van een beoordeling van de integriteit. 

4. Niemand kan tegelijkertijd: 

a. lid zijn van meer dan één vertegenwoordigend orgaan (gemeenteraad, waterschapsbestuur); 

b. lid zijn van een kandidatencommissie en kandidaat zijn voor het orgaan waarvoor de 

commissie is ingesteld; 

c. lid zijn van het bestuur en lid zijn van de kascommissie; 

d. ambtsdrager zijn (burgemeester, wethouder, raadslid, gedeputeerde, commissaris van de 

Koning, minister, staatssecretaris) en kernlid zijn van het bestuur (voorzitter, penningmeester, 

secretaris). 

5. VoortvArend Voorst bevordert evenredige deelname aan alle functies die in en namens 

VoortvArend Voorst worden vervuld door haar leden, ongeacht gender, geaardheid, 

genderidentiteit, genderexpressie, religie, huidskleur, afkomst, nationaliteit, culturele 

achtergrond, leeftijd, beperking of gezondheid. 
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Artikel 8: Financiën 

1. De geldmiddelen van VoortvArend Voorst bestaan uit: 

a. contributie van de leden; en ook aanvullende en specifieke contributies die verbonden zijn aan 

het bekleden van een functie in het openbaar bestuur die direct of indirect voortvloeit uit het 

lidmaatschap van de partij; 

b. verkiezingsbijdragen; 

c. giften en legaten, voor zover aan die giften en/of legaten geen last is verbonden; 

d. subsidies van overheidswege; 

e. erfstellingen, te aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving; 

f. rente van belegde gelden; 

g. vergoedingen en opbrengsten voor en van publicaties; 

h. alle andere baten. 

2. De inkomsten worden in de jaarrekening vermeld. 

3. Verkiezingsbijdragen, donaties, giften, legaten, erfstellingen die boven een bepaald bedrag 

uitgaan, vast te leggen in het huishoudelijk reglement, worden afzonderlijk vermeld in het 

jaarverslag. 

Artikel 9: Bestuur 

1. Het bestuur voert taken uit, zoals die staan omschreven in artikel 10. 

2. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal bestuursleden 

en telt minimaal drie leden: 

a. het bestuur kent minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 

bestuursfuncties worden in onderling overleg vastgesteld; 

b. als het aantal bestuursleden beneden het bepaalde minimum is gedaald, blijft het bestuur 

desalniettemin bevoegd wanneer aan de leden kenbaar is gemaakt dat de procedure voor het 

aanstellen van nieuwe bestuursleden in gang wordt gezet; 

c. alle taken worden evenredig over alle bestuursleden verdeeld; 

d. als een bestuurslid tijdelijk niet in staat is de eigen functie te vervullen of indien er tussentijds 

een vacature ontstaat in het bestuur, blijven de overige leden van het bestuur bevoegd en 

kunnen zij uit hun midden een bestuurslid aanwijzen om de functie te vervullen, totdat het 

betrokken lid de eigen functie weer kan vervullen, dan wel totdat de algemene 

ledenvergadering in de opengevallen vacature voorziet. 

3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen volgens de regels bepaald 

in het huishoudelijk reglement. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van vier (4) jaar: 

a. herverkiezing van bestuursleden is slechts één keer mogelijk als zij een volle periode van vier 

jaar hebben bekleed; 

b. leden van het bestuur die aftredend zijn, zetten hun bestuurstaken voort totdat de nieuwe 

bestuursleden in functie zijn; 

c. wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreding de plaats 

van zijn voorganger in. 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 

a. het gemotiveerd schriftelijk ontslag nemen van het bestuurslid; 

b. het in strijd handelen met de statuten, huishoudelijk reglement en de door de algemene 

ledenvergadering of door het bestuur vastgestelde besluiten of wanneer het bestuurslid 
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VoortvArend Voorst op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het bestuurslidmaatschap 

gebeurt volgens regels die in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen; 

c. overlijden; 

d. einde van termijn. 

5. Het bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter, of als minimaal twee bestuursleden de 

voorzitter verzoeken een bestuursvergadering bijeen te roepen. 

6. Het bestuur neemt haar besluiten met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur 

aanwezig is. Is deze meerderheid niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen opgeroepen tot 

een tweede bestuursvergadering, waarin kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige 

bestuursleden: 

a. bij het staken van de stemmen wordt het desbetreffende onderwerp op de agenda voor de 

volgende vergadering geplaatst. Staken de stemmen dan op nieuw, dan wordt het voorstel als 

verworpen beschouwd; 

b. formele documenten, zoals contracten en andersoortige overeenkomsten, kunnen na besluit 

in de bestuursvergadering namens het gehele bestuur door twee bestuursleden getekend 

worden. 

Artikel 10: Taken bestuur 

1. Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van VoortvArend Voorst. 

2. Het bestuur heeft naast de taak om leiding te geven aan VoortvArend Voorst en het uitvoeren van 

de besluiten van de algemene ledenvergadering de taak om: 

a. voorstellen te doen aan de algemene ledenvergadering over de begroting; 

b. voorstellen te doen aan de algemene ledenvergadering met betrekking tot het huishoudelijk 

reglement en eventuele andere reglementen die in het huishoudelijk reglement worden 

genoemd; 

c. voorstellen te doen aan de algemene ledenvergadering over het politieke programma van 

VoortvArend Voorst en wijziging van het politieke programma; 

d. commissies en werkgroepen onder haar verantwoordelijkheid in te stellen met in het 

huishoudelijk reglement te stellen taken en bevoegdheden. Een commissie en werkgroep 

krijgen een duidelijk omschreven taak die eindigt met een schriftelijk verslag aan het bestuur; 

e. jaarplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag op te stellen; 

f. te zorgen dat er verslaglegging plaatsvindt van besluiten en acties in notulen van de algemene 

ledenvergadering, de bestuursvergaderingen, de commissies en de werkgroepen. 

Artikel 11: Algemene ledenvergadering 

1. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van VoortvArend Voorst. Alle leden hebben 

toegang tot de algemene ledenvergadering en kunnen deelnemen aan de beraadslagingen. De 

algemene ledenvergadering is openbaar, tenzij het bestuur besluit om een deel van de agenda 

besloten te behandelen. 

2. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente Voorst waar VoortvArend Voorst 

statutair is gevestigd. 

3. De algemene ledenvergadering kan ook digitaal bijeengeroepen worden. In dit geval kunnen alle 

leden via telefoon of computer deelnemen en digitaal stemmen. In het geval van een digitale 

algemene ledenvergadering stelt het bestuur een fysieke locatie beschikbaar voor leden om het 

digitale congres te volgen. 
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Artikel 12 Besluitvorming algemene ledenvergadering 

1. Besluiten door de algemene ledenvergadering worden genomen met gewone meerderheid van 

stemmen, tenzij in deze statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald. 

2. Het stemrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

3. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid 

kan voor niet meer dan één ander lid als gevolmachtigde stem uitbrengen. Bij digitale stemming is 

het machtigen van een ander lid niet mogelijk. 

4. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, 

heeft mits voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 

ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen. 

5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden 

gehouden. 

6. Alle besluiten waaromtrent de wet of bij deze statuten geen meerderheid is voorgeschreven, 

worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van 

stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, 

dan beslist het lot. Als bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte 

meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal 

stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 

7. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van 

een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover 

werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of indien 

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, en stemgerechtigde 

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

Artikel 13 Bijeenkomsten algemene ledenvergadering 

1. De algemene ledenvergadering worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de 

secretaris. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding, 

waarbij de oudste (leeftijd) dan de taak op zich zal nemen. 

2. Het bestuur stelt een agenda op voor de algemene ledenvergadering. 

3. De algemene ledenvergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda 

zijn vermeld, tenzij de algemene ledenvergadering bij gewone meerderheid anders beslist. 

4. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen bijgehouden door de secretaris of 

door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de 

eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en 

de secretaris van die vergadering ondertekend. 

5. Wordt voor de jaarrekening van het vorige boekjaar geen verklaring afkomstig van een accountant 

als bedoeld in artikel 2:393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek overlegd, dan benoemt de algemene 

ledenvergadering jaarlijks een kascommissie van tenminste twee leden die geen deel van het 

bestuur mogen uitmaken dan wel deel van het bestuur uitmaakten in het jaar waarover verslag 

wordt uitgebracht: 
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a. het bestuur is verplicht aan de kascommissie 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 van VoortvArend Voorst te geven; 

b. vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, 

dan kan zij zich op kosten van VoortvArend Voorst door een deskundige doen bijstaan. De 

commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

Artikel 14: Bijeenroepen algemene ledenvergadering 

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit 

wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. 

2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden 

na afloop van het boekjaar, onder voorbehoud van verlenging van deze termijn door de algemene 

ledenvergadering. 

3. Op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het 

bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier 

weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gehoor 

wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering 

overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in tenminste één in 

de gemeente Voorst verschijnend dag- of weekblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan 

bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

4. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan 

de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te 

behandelen onderwerpen/agenda punten vermeld. 

Artikel 15: Statutenwijziging 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 

zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van vergadering een 

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een 

daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen en op geschikte wijze ter inzage aan de 

leden te verstrekken tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten als 

minimaal de helft van de leden een stem uitbrengt, met een meerderheid van ten minste 

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt, ieder 

van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, als in de algemene ledenvergadering alle 

stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met 

algemene stemmen wordt genomen. 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte statutenwijziging en een 

volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten 

kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register. 
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Artikel 16: Ontbinding en vereffening 

1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van 

de algemene ledenvergadering tot ontbinding van VoortvArend Voorst. 

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast 

voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van VoortvArend 

Voorst. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 

4. Na de ontbinding blijft VoortvArend Voorst voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel 

mogelijk van kracht. 

5. In stukken en aankondigingen die van VoortvArend Voorst uitgaan, moeten aan haar naam worden 

toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer 

aanwezig zijn. 

7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende 

zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als 

zodanig is aangewezen. 

Artikel 17: Reglementen 

1. VoortvArend Voorst heeft een huishoudelijk reglement dat door de algemene ledenvergadering 

wordt vastgesteld en gewijzigd kan worden door een besluit dat met een gewone meerderheid 

van stemmen wordt genomen. 

2. De wijziging van het huishoudelijk reglement gaat in op de datum die door de algemene 

ledenvergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. 

3. Uiterlijk op de datum dat de wijziging van het huishoudelijk reglement ingaat, wordt aan de leden 

een nieuw exemplaar van het huishoudelijk reglement beschikbaar gesteld. 

4. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten. 

5. Het huishoudelijk reglement zal nadere regels kennen over de taken, bevoegdheden, 

samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de binnen VoortvArend Voorst werkzame 

organen, zoals commissies en werkgroepen. 

6. Het bestuur kan desgewenst andere reglementen door de algemene ledenvergadering laten 

vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of 

niet volledig wordt voorzien. 

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

8. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 

1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 18: Slotbepalingen 

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in VoortvArend Voorst alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan de andere organen zijn opgedragen. 

2. In gevallen waarin de statuten of een reglement niet voorzien, beslist het bestuur, onverminderd 

haar verantwoordelijkheid tegenover de algemene ledenvergadering. 

 

 


