74ste algemene vergadering

Oplegger voorstel statutenwijziging
Tijdens het reguliere congres in 2018 hebben wij als congres de AVVN-ambitie vastgesteld. Hierin
hebben wij onder meer uitgesproken, dat wij een netwerk zijn van organisaties en personen, die
zich inzetten voor het maatschappelijk belang van samen tuinieren. Tevens hebben wij
uitgesproken dat wij willen uitgroeien tot dé landelijke organisatie voor samen tuinieren en dé
organisatie die zich inzet voor het behoud en de uitbreiding van recreatief groen in de bebouwde
omgeving. Om die maatschappelijke positie in te nemen is het van belang dat ook onze naam en
doelstellingen daarbij aansluiten. En een sterke maatschappelijke positie is in het voordeel van al
onze leden.
De wijzigingen die wij voorstellen zijn bedoeld om hier invulling aan te geven door:
a. in de naam “samen en natuurlijk tuinieren” op te nemen. Een toelichting geven wij staat
bij agendapunt 8;
b. in artikel 3 het doel en de middelen eigentijds te omschrijven;
c. andere organisaties dan verenigingen en stichtingen te verwelkomen, overige
rechtspersonen genaamd.
Daarnaast stellen wij voor om in de toekomst onder voorwaarden ook elektronisch te kunnen
stemmen mogelijk te maken. Wij zijn een landelijke organisatie met leden verspreid over heel
Nederland. Door deze optie op te nemen kunnen wij ervoor zorgen dat leden ongeacht de
omstandigheden altijd besluiten kunnen nemen.
Tot slot hebben wij bepalingen opgenomen, zodat wij voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen.

TOEZEGGING IN CONGRES 2019 - STATUTEN:
Uit de notulen van ons 73ste congres: “De voorzitter doet namens het bestuur de toezegging om
het definitief besluit om het quorum te laten vervallen mee te nemen in de statutenwijziging van
volgend jaar.”
Antwoord: Zowel kandidaat-notaris Linda Strous van KAeP notaris als prof. mr. Marjan Olfers
raden ons nadrukkelijk af om een quorum in de statuten op te nemen om een algemene
vergadering te houden waarin we rechtsgeldige besluiten kunnen nemen. Een dergelijk quorum
kan ons functioneren verlammen en ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld jaarstukken en begroting
niet kunnen goedkeuren.
Net als bij “gewone” verenigingen is het de verantwoordelijkheid van de leden of zij op een
algemene vergadering aanwezig zijn. Gewone verenigingen kennen doorgaans ook geen quorum
om een rechtsgeldige algemene vergadering te houden. Uitzonderingen zijn dan wel mogelijk
voorbelangrijke besluiten zoals een statutenwijziging of het opheffen van de vereniging.
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Voorstel wijziging AVVN-statuten
Nu

Actie

Nieuw

Het AVVN

Vervangen door

AVVN

Recreatief tuinieren

Vervangen door

Samen tuinieren

Stichtingen

Vervangen door

Overige rechtspersonen

Artikel 1
aangeslotene / aangeslotenen betekent
een natuurlijk persoon die (a) lid is van
een lid dan wel (b) die lid is van een lidvereniging van een lid.

Vervangen door

aangeslotene betekent een
natuurlijk persoon die lid is van een
lid dan wel (b) die betrokkene is
van een lid niet zijnde een lidvereniging dan wel (c) die lid is van
een lid-vereniging van een lid.

Artikel 1:
abonnee betekent een abonnee van het
AVVN als omschreven in artikel 5 lid 6
Artikel 1:
AVVN betekent de vereniging waarvan
de interne organisatie wordt beheerst
door deze statuten, te weten de statutair
te Utrecht gevestigde vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: Algemeen
Verbond van Volkstuinders
verenigingen in Nederland,
ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 40531108.

Vervalt

Wijzigen in

Toevoegen

Artikel 1:
recreatief tuinieren betekent het nietprofessioneel beoefenen van alle vormen
van het tuinieren, al dan niet
gezamenlijk, zoals hobby tuinieren,
volkstuinieren, moes-tuinieren, en
andere vormen van tuinieren.

AVVN betekent de vereniging
waarvan de interne organisatie
wordt beheerst door deze statuten,
te weten de statutair te Utrecht
gevestigde vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid:
AVVN Samen Natuurlijk
Tuinieren, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer
40531108.
betrokkene betekent een
natuurlijk persoon die (i) lid is van
een orgaan van een lidrechtspersoon of (ii) op een andere
wijze aantoonbaar aansloten of
betrokken is bij een lidrechtspersoon, een en ander zoals
nader in het huishoudelijk
reglement wordt bepaald.

Vervalt

Toevoegen

Artikel 1:
samen tuinieren betekent het in
gezamenlijk verband beoefenen
van alle vormen van het tuinieren,
zoals hobbytuinieren,
volkstuinieren, moestuinieren, en
andere vormen van tuinieren.
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Nu

Actie

Nieuw

Artikel 2 lid 1
De vereniging draagt de naam:
Algemeen Verbond Van Volkstuinders
Verenigingen in Nederland.
Artikel 3 lid 1:
Het AVVN heeft als doel:
a. het behartigen van belangen van
beoefenaars van recreatief tuinieren;
b. het stimuleren van alle vormen van
recreatief tuinieren in Nederland, al
dan niet in gezamenlijkheid,
en voorts al hetgeen met één of ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin van het woord.
Artikel 3 lid 2:
Het AVVN tracht dit doel onder meer te
bereiken door:
a. het bevorderen van de
belangstelling voor- en kennis van
recreatief tuinieren, al dan niet in
gezamenlijk verband;
b. het stimuleren en bevorderen van
alle vormen van milieuvriendelijk
tuinieren;
c. het geven van voorlichting, het
organiseren van activiteiten,
alsmede het adviseren en actief
ondersteunen van leden;
d. het fungeren als kenniscentrum
ten behoeve van de leden;
e. te bevorderen dat er gronden voor
recreatief tuinieren beschikbaar
worden gesteld;
f. het onderhouden van contacten
met beleidsmakers en overheden
en het stimuleren, initiëren en
(doen) realiseren van beleid ten
behoeve van recreatief tuinieren;
g. het samenwerken met andere
organisaties;
h. het (doen) behartigen en
bevorderen van de belangen van
de leden;
i. het bevorderen van onderling
contact en samenwerking tussen
de leden;
j. het uitgeven van een periodiek
magazine,

Wijzigen in

Artikel 2 lid 1
De vereniging draagt de naam: AVVN
Samen Natuurlijk Tuinieren.

Wijzigen in

Artikel 3 lid 1:
AVVN heeft als doel via samen
tuinieren een waardevolle bijdrage
leveren aan een groene leefomgeving
en een gezonde leefstijl.
en verder alles dat daarmee
rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.

Wijzigen in

Artikel 3 lid 2:
AVVN tracht dit doel onder meer te
bereiken door:
a. het bevorderen van de
belangstelling voor- en kennis van
samen tuinieren;
b. het behartigen van de belangen
van samen tuinieren in het
algemeen;
c. het stimuleren en bevorderen van
alle vormen van natuurlijk
tuinieren;
d. het geven van voorlichting, het
organiseren van activiteiten;
e. het fungeren als kenniscentrum
voor samen natuurlijk tuinieren;
f. het adviseren en actief
ondersteunen van verenigingen en
overige rechtspersonen;
g. het bevorderen van de
deskundigheid van (het bestuur)
van de leden;
h. te bevorderen dat er voldoende
ruimte voor samen tuinieren
beschikbaar worden gesteld;
i. het onderhouden van contacten
met beleidsmakers en overheden
en het stimuleren, initiëren en
(doen) realiseren van beleid ten
behoeve van samen tuinieren;
j. het samenwerken met andere
organisaties;
k. het (doen) behartigen en
bevorderen van de belangen van
de leden;
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en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de
meest ruime zin van het woord.

Artikel 4 lid 1
e. abonnees
Artikel 4 lid 2
Uitsluitend verenigingen en stichtingen
die het beoefenen of bevorderen van
recreatief tuinieren als doel hebben,
kunnen zich aanmelden als lid van het
AVVN. Het bestuur kan bij reglement
nadere criteria aan het lidmaatschap
stellen.
Uitsluitend gewone leden zijn leden in de
zin van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Waar in deze statuten over het
lidmaatschap respectievelijk leden wordt
gesproken, wordt daaronder uitsluitend
het gewone lidmaatschap respectievelijk
gewone leden verstaan, tenzij het
tegendeel blijkt.
Artikel 4 lid 8
Leden en ereleden zijn verplicht
wijzigingen in die gegevens onverwijld
aan het bestuur mee te delen door
middel van een schriftelijk bericht aan
het adres van het AVVN.
De leden zijn verplicht wijzigingen in de
gegevens van aangeslotenen onverwijld
aan het bestuur mee te delen door
middel van een schriftelijk bericht aan
het adres van het AVVN.
Artikel 5 - titel
Supporters. Abonnees
Artikel 5 lid 5
Supporters zijn verplicht wijzigingen in
die gegevens onverwijld aan het bestuur
mee te delen door middel van een
schriftelijk bericht aan het adres van het
AVVN.
Artikel 5 lid 6
Abonnees zijn (rechts-) personen die op
basis van een overeenkomst met het
AVVN recht hebben op het periodiek

l. het bevorderen van onderling
contact en samenwerking tussen
de leden;
m. het uitgeven van een periodieke
media en
n. voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de
meest ruime zin van het woord.
Vervalt
Wijzigen in

Artikel 4 lid 2
Verenigingen en overige
rechtspersonen, die het beoefenen of
bevorderen van samen tuinieren als
doel hebben dan wel stimuleren en
minimaal tien aangeslotenen
hebben, kunnen zich aanmelden als lid.
Uitsluitend gewone leden zijn leden in
de zin van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Waar in deze statuten over
het lidmaatschap respectievelijk leden
wordt gesproken, wordt daaronder
uitsluitend het gewone lidmaatschap
respectievelijk gewone leden verstaan,
tenzij het tegendeel blijkt.

Wijzigen in

Artikel 4 lid 8
Leden en ereleden delen wijzigingen in
die gegevens zo spoedig mogelijk aan
het bestuur mee door middel van een
schriftelijk bericht aan het adres van
AVVN.
De leden delen wijzigingen in de
gegevens van aangeslotenen zo
spoedig mogelijk aan het bestuur mee
door middel van een schriftelijk bericht
aan het adres van AVVN.
Supporters

Wijzigen in
Wijzigen in

Artikel 5 lid 5
Supporters geven wijzigingen in die
gegevens zo spoedig mogelijk door aan
het bestuur door middel van een
schriftelijk bericht aan het adres van
AVVN.

Vervalt
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magazine en eventuele andere
producten of diensten van het AVVN.
Artikel 6 lid 6
Na ontvangst van het aangetekend
schrijven als bedoeld in lid 5 van dit
artikel, kan het betreffende lid binnen
één maand na ontvangst van dat
schrijven in beroep tegen het besluit tot
opzegging of ontzetting bij de
algemene vergadering.
Artikel 10 lid 2
Bij de oproeping worden de in de
algemene vergadering te behandelen
onderwerpen vermeld. Voor zover de
statuten niet anders bepalen, worden de
bijlagen bij de agenda uiterlijk veertien
dagen voor de algemene vergadering ter
kennis gebracht van alle leden. Dit houdt
ten minste in dat (een afschrift van) de
bijlagen op een daartoe geschikte plaats
(waaronder mede te verstaan ten
kantore en/of de website van AVVN)
voor de leden ter inzage ligt tot na
afloop van de dag, waarop de algemene
vergadering wordt gehouden.

Artikel 10

Wijzigen in

Na ontvangst van het aangetekend
schrijven als bedoeld in lid 5 van dit
artikel, kan het betreffende lid binnen
één maand na ontvangst van dat
schrijven in beroep tegen het besluit
tot ontzetting bij de algemene
vergadering.

Wijzigen in

2. Bij de oproeping worden de in de
algemene vergadering te
behandelen onderwerpen vermeld.
Voor zover de statuten niet anders
bepalen, worden de bijlagen bij de
agenda uiterlijk veertien dagen voor
de algemene vergadering ter kennis
gebracht van alle leden. Dit houdt
ten minste in dat (een afschrift van)
de bijlagen op een daartoe geschikte
plaats (waaronder mede te verstaan
ten kantore en/of de website van
AVVN) voor de leden ter inzage ligt
tot na afloop van de dag, waarop de
algemene vergadering wordt
gehouden.
Indien het bestuur heeft
besloten voorwaarden te stellen
aan het gebruik van het
elektronisch
communicatiemiddel, waarmee
aan de algemene vergadering
kan worden deelgenomen,
worden deze bij de oproeping
bekend gemaakt.
3. Het bestuur kan besluiten dat een
stemgerechtigde bevoegd is om
door middel van een elektronisch
communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deel te
nemen, daarin het woord te voeren
en het stemrecht uit te oefenen. Het
gebruik van het elektronische
communicatiemiddel komt voor
risico van de stemgerechtigde.
4. Voor de toepassing van lid 3 is
vereist dat de stemgerechtigde via
het elektronisch
communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen

Toevoegen
na lid 2
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Artikel 10 leden 3 en 4

Wijzigen in

Artikel 11 lid 4
c.
een lid-stichting heeft één stem.
Artikel 11 lid 5
Een (plaatsvervangend) stemgerechtigde
kan zijn stem laten uitbrengen door een
daartoe door hem schriftelijk
gevolmachtigde andere
(plaatsvervangend) stemgerechtigde.
Een (plaatsvervangend) stemgerechtigde
kan als gemachtigde slechts namens één
andere (plaatsvervangend)
stemgerechtigde stem uitbrengen.

Vervalt
Vervangen
door

ter vergadering en het stemrecht
kan uitoefenen.
5. Het bestuur kan besluiten dat een
stemgerechtigde bevoegd is zijn
stem reeds voorafgaand aan de
algemene vergadering via een
elektronisch communicatiemiddel uit
te brengen.
Tot het op deze wijze stem
uitbrengen zijn alleen gerechtigd zij
die op een bij de bijeenroeping van
de algemene vergadering te
vermelden tijdstip overeenkomstig
artikel 11 als stemgerechtigden zijn
aangewezen. Op deze wijze
stemmen is alleen toegestaan nadat
de algemene vergadering is
bijeengeroepen, maar nooit eerder
dan op de veertiende dag voor die
van de vergadering en nooit later
dan op de dag voor die van de
vergadering.
Het bestuur draagt zorg voor de
registratie van deze stemmen en
deelt de stemmen mee aan de
voorzitter van de algemene
vergadering.
Een stemgerechtigde die op deze
wijze stem heeft uitgebracht, kan
zijn stem niet herroepen. Evenmin
kan hij op de algemene vergadering
opnieuw stem uitbrengen. Indien
het lid dat op deze wijze stem heeft
uitgebracht ten tijde van de
algemene vergadering niet langer lid
van de vereniging is, wordt zijn
stem niet geacht te zijn uitgebracht.
Leden 6 en 7

De voor de algemene vergadering
via een elektronisch
communicatiemiddel uitgebrachte
stemmen worden gelijkgesteld met
stemmen die ten tijde van de
vergadering worden uitgebracht.
Een (plaatsvervangend)
stemgerechtigde kan zijn stem laten
uitbrengen door een daartoe door hem
schriftelijk gevolmachtigde andere
(plaatsvervangend) stemgerechtigde.

Pagina | 6

74ste algemene vergadering

Artikel 14
a. tenminste drie/vijfde deel van het
aantal bestuurders wordt gekozen:
(i) uit de aangeslotenen; of
(ii) indien het lid een stichting is, uit
personen die deel uitmaken van het
bestuur van de stichting;
Artikel 15
3. Bij belet of ontstentenis van een
bestuurder zijn de overige bestuurders
met het bestuur belast. Indien één of
meer bestuurders ontbreken, vormen de
overgebleven bestuurders of de
overgebleven bestuurder een bevoegd
bestuur. In vacatures dient zo spoedig
als redelijkerwijs mogelijk is - bij
voorkeur binnen drie maanden - te
worden voorzien. Indien alle bestuurders
ontbreken, zal de algemene vergadering
onverwijld nieuwe bestuurders
benoemen.

Wijzigen in

Artikel 15

Toevoegen

Artikel 15 lid 4

Wijzigen in

Artikel 16

Toevoegen

Een (plaatsvervangend)
stemgerechtigde kan als gemachtigde
slechts namens één andere
(plaatsvervangend) stemgerechtigde
stem uitbrengen. Aan de eis van
schriftelijkheid van de volmacht
wordt voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd.
a. tenminste drie/vijfde deel van het
aantal bestuurders wordt gekozen
uit de aangeslotenen

3. Bij ontstentenis of belet van één of
meer bestuurders nemen de
overblijvende bestuurders, of neemt
de overblijvende bestuurder, het
bestuur waar. Een niet voltallig
bestuur blijft volledig bevoegd. In
geval van ontstentenis of belet van
alle bestuurders of de enig
bestuurder wordt de stichting
tijdelijk bestuurd door een persoon
die daartoe door de algemene
vergadering steeds moet zijn
aangewezen.
4. Er is sprake van ontstentenis als een
vacature ontstaat door aftreden of
ontslag waarbij geen directe
opvolger is benoemd of door
overlijden van een bestuurder.
Van belet is in elk geval sprake
indien een bestuurder wegens:
a. schorsing;
b. ziekte langer dan twee maanden;
of
c. onbereikbaarheid, langer dan
twee maanden,
tijdelijk niet bevoegd of in staat is
de aan een bestuurder bij of
krachtens de wet, deze statuten of
reglementen van AVVN toegekende
taken of bevoegdheden uit te
oefenen.
Lid 5
5. Een bestuurder waakt tegen een
tegenstrijdig belang tussen zichzelf
en de vereniging.
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Artikel 16 lid 5

Wijzigen in

Artikel 17 lid 1

Toevoegen

Artikel 18 lid 4
In het geval dat zich een tegenstrijdig
belang voordoet ten aanzien van een
bestuurder, dient de desbetreffende
bestuurder dit onverwijld te melden aan
de overige bestuurders. De
desbetreffende bestuurder dient zich
voorts van de beraadslaging en
besluitvorming ter zake te onthouden.
De aanwezigheid van de desbetreffende
bestuurder telt niet mee ter bepaling van
het eventueel vereiste quorum voor de
besluitvorming.
Artikel 18 lid 5
In geval van een tegenstrijdig belang
tussen één of meer bestuurders en het
AVVN, wordt het AVVN
vertegenwoordigd door het voltallig
bestuur, dan wel door de persoon of
personen die daartoe door de algemene
vergadering is/zijn aangewezen.

Vervalt

Artikel 21 lid 5
Hetgeen in artikel 22 is bepaald omtrent
statutenwijziging is van overeenkomstige
toepassing op het vaststellen en wijzigen

Vervalt

Wijzigen in

6. In het geval dat een bestuurder een
direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van AVVN dient hij dit te
melden aan de overige bestuurders.
7. Een bestuurder dient zich van de
beraadslagingen en besluitvorming
omtrent de aangelegenheid waarbij
het tegenstrijdig belang speelt te
onthouden, hij heeft ter zake geen
stemrecht en evenmin telt hij mee
voor een mogelijk quorum dat bij de
besluitvorming geldt.
Het bestuur draagt te allen tijde
zorg voor een zorgvuldige
verslaglegging van de
besluitvorming indien sprake is van
een tegenstijdig belang als bedoeld
in lid 6 van dit artikel.
Lid 8
Het bestuur richt zich bij de vervulling
van zijn taak op het belang van AVVN
en de daaraan verbonden organisatie.

4. In geval van een tegenstrijdig
belang tussen één of meer
bestuurders en AVVN, wordt AVVN
vertegenwoordigd door het voltallig
bestuur, dan wel door de persoon of
personen die daartoe door de
algemene vergadering is/zijn
aangewezen, een en ander met in
achtneming van het bepaalde in
artikel 25.
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van een reglement dat wordt vastgesteld
door de algemene vergadering.
Toevoegen

Overgangsbepaling
Artikel 25.
Zodra het Wetsvoorstel bestuur en
toezicht rechtspersonen wet is
geworden, komt artikel 18 lid 4 te
vervallen en luidt de inhoud van artikel
16 lid 7 als volgt:
7. Een bestuurder dient zich van de
beraadslagingen en besluitvorming
omtrent de aangelegenheid waarbij
het tegenstrijdig belang speelt te
onthouden, hij heeft ter zake geen
stemrecht en evenmin telt hij mee
voor een mogelijk quorum dat bij de
besluitvorming geldt.
Indien alle bestuurders een
tegenstrijdig belang hebben met
AVVN, wordt het besluit genomen
door de algemene vergadering.
Het bestuur draagt te allen tijde
zorg voor een zorgvuldige
verslaglegging van de
besluitvorming indien sprake is van
een tegenstijdig belang als bedoeld
in lid 6 van dit artikel.
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