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Heden, drie december negentien honderd één en tachtig, verschenen voor
mij, Antonius Johannes Maria Barrevoets, notaris ter standplaats
Ossendrecht:
1.de Heer Gerardus Adrianus Heijnen, geboren te Woensdrecht op negen augustus
negentien honderd een en twintig, metselaar,wonende te Hoogerheide,
Matthias Wolffstraat 5;
2.de Heer Adrianus Cornelius van Zunderd., geboren te Woensdrecht op een en
twintig juli negentien honderd acht en dertig, onderhoudsmonteur, wonende te
Hoogerheide, K.L.M.laan 64 ; en
3.Mevrouw Maria Gillesen, geboren te Bergen op Zoom op achttien augustus
negentien honderd vijf en veertig, zonderberoep, wonende te Hoogerheide,
Suijkerbuijkstraat 12, gehuwd met de Heer Teunisse,
volgens hun verklaring ten deze handelend in hun hoedanigheid van
respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeesteres van na te
melden vereniging.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: dat op één juli
negentien honderd één en tachtig werd opgericht de te Hoogerheide,
gemeente Woensdrecht, gevestigde vereniging
"Natuur- en Milieuvereniging NAMIRO Hoogerheide”;
dat in de algemene ledenvergadering van gemelde vereniging, gehouden op
twaalf oktober jongstleden de statuten van gemelde vereniging zijn
vastgesteld;
dat zij in die vergadering zijn gemachtigd om van de vaststelling daarvan
bij notariële akte te doen blijken;
dat de statuten van gemelde vereniging met ingang van heden zullen luiden
als volgt:
NAAM EN ZETEL.
Artikel l.
De vereniging draagt de naam:"Natuur- en Milieuvereniging NAMIRO
Hoogerheide" .
Artikel 2.
De vereniging heeft haar zetel te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht
DUUR.
Artikel 3 .
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 4.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig
december.
DOEL EN MIDDELEN.
Artikel 5.
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van natuurbehoud en
milieuhygiëne en de leefbaarheid in de
Gemeente Woensdrecht en omstreken, alles in de meest uitgebreide zin des woords.
De vereniging is niet gebonden aan enige partij of groepring op
economisch,politiek of levensbeschouwelijk gebied .
Artikel 6.
De vereni gin g tracht haar doel te bereike n door:
a. het beleggen van vergaderingen,hoorzittingen en dergelijke; het
houden van lezingen en verspreiden van geschriften;
b. het bevorderen van openbaarheid van alle wetenschappelijke gegevens,
ambtelijke rapporten enzovoorts,betrekking hebbende op aantasting van
natuurschoon, verontreiniging van het milieu en aantasting van de
leefbaarheid, de gevolgen en de bestrijding daarvan;
1

Statuten NAMIRO / gescand vanaf originele statuten / februari 2006 / adv
c. het verzamelen van gegevens over deze onderwerpen;
d. het bevorderen van de opneming van strenge eisen met betrekking tot
natuurbehoud en milieuhygiëne en van
maatregelen om de naleving hiervan te verzekeren in
wetten,verordeningen,beslui ten en voorschriften;
e. het bevorderen van de openbaarheid bij de besluitvorming rond deze
onderwerpen;
f. samenwerking met instellingen , verenigingen,overheidsinstanties
en deskundigen, die een gelijk of verwant doel nastreven;
g. steun aan initiatieven ter bevordering van natuurbehoud,
milieuhygiëne en leefbaarheid;
h. het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de leden en begunstigers;
hen daarbij te adviseren en zoveel mogelijk te steunen, bij voorbeeld
door publicatie van de resultaten van hun bevindingen mogelijk te
maken;
i. alle andere wettige en geoorloofde middelen.
LEDEN.
Artikel 7.
De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. jeugdleden;
c. buitengewone leden; en
d. ere leden.
Artikel 8.
Als gewone leden kunnen worden toegelaten natuurlijke personen, die de
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en zich bij het secretariaat
hebben aangemeld.
Artikel 9.
Als jeugdleden kunnen worden toegelaten natuurlijke personen beneden de
leeftijd van achttien jaar, die zich bij het secretariaat hebben aangemeld.
Artikel l0.
Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten verenigingen,
stichtingen en publiekrechtelijke lichamen en instellingen.
Artikel 11.
Ereleden zijn niet-leden of ex-leden,d i e de v e r e n i g i n g woord en daad
terzijde staan of hebben gestaan, en als zodanig door de algemene
ledenvergadering zijn benoemd.
Artikel 12.
Alle leden, met uitzondering van de ereleden, zijn verplicht een door de algemene
ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen.
Artikel 13.
Gewone leden, jeugdleden, buitengewone leden en ereleden hebben stemrecht en
brengen bij stemmingen elk één stem uit.
Stemgerechtigd zijn alleen die gewone leden,jeugdleden, buitengewone leden,
die aan hun verplichting tot het betalen van lidmaatschapsgelden hebben
voldaan.
BEGUNSTIGERS.
Artikel 14 .
Begunstigers zijn niet-leden, die de vereniging jaarlij geldelijk
steunen.
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EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 15 .
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging;
b. royement;
c. overlijden of, ingeval van een rechtspersoon , doordat deze ophoudt te bestaan.
Artikel16.
a. Het bestuur kan een lid, jeugdlid, buitengewoon lid of lid royeren wegens
wanbetaling of wangedrag; betrokkene wordt hiervan onder vermelding van de
redenen onverwijld
schriftelijk in kennis gesteld.
b. Onder wanbetaling wordt verstaan het na herhaalde aanmaning niet voldoen
van de contributie.
c. Wangedrag bestaat uit het doen of nalaten van handelingen waardoor het
aanzien van de vereniging of haar doeleinden. worden geschaad.
d. De geroyeerde wegens wangedrag staat beroep open op de ledenvergadering,
die over dit beroep beslist bij haar volgende bijeenkomst.
Dit beroep dient op de agenda te worden vermeld.
e. Bij royement verliest het lid alle functies in de vereniging die hij
bekleedt.
Artikel 17.
Opzegging dient te geschieden schriftelijk aan het secretariaat uiterlijk één
maand voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.
LEDENVERGADERINGEN.
Artikel 18.
De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
Jaarlijks wordt tenminste één ledenvergadering bijeen geroepen door het
bestuur.
Artikel 19.
Indien ten minste vijf leden schriftelijk,onder opgave van de te behandelen
punten, aan het bestuur de wens daartoe te kennen hebben gegeven, is het
bestuur gehouden binnen vier weken een ledenvergadering uit te schrijven.
Blijft het bestuur in dit opzicht in gebreke,dan zijn de leden gemachtigd
zelf een ledenvergadering bijeen te roepen.
BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 20.
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven
aantal meerderjarige personen, dat ten minste vijf en ten hoogste elf
bedraagt.
De bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering uit de gewone
leden.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een volstrekte
meerderheid vereist.
Artikel 21.
De voorzitter wordt in functie gekozen. De bestuursleden wijzen uit hun
midden aan een secretaris, een penningmees ter,een tweede secretaris,
alsmede een plaatsvervangend voorzitter.
Artikel 22.
In één persoon kunnen ten hoogste twee bestuursfuncties worden verenigd.
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Artikel 23.
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement
voorzien,beslist het bestuur.

niet

Artikel 24.
Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, draagt de
verantwoordelijkheid voor het beheer der gelden en goederen en de uitvoering
van alle besluiten van de algemene ledenvergadering en van het bestuur.
Artikel 25.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
tezamen met de secretaris,de voorzitter tezamen met de penningmeester,dan
wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
Artikel 26.
Bij ontstentenis van de voorzitter en/of de secretaris en/of de
penningmeester wijst het bestuur uit zijn midden leden aan om hen gedurende
hun ontstentenis te vervangen.
GELDMIDDELEN EN BEZITTINGEN.
Artikel 27.
De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
a. contributies;
b. donaties; en
c. andere baten.
Artikel 28.
Giften,schenkingen,legaten, subsidies en erfenissen zullen, indien hieraan
voorwaarden verbonden zijn, slechts door het bestuur kunnen worden aanvaard
na voorafgaande, afzonderlijke machtiging door de ledenvergadering;
erfenissen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Artikel 29.
Het bestuur is zonder toestemming van de algemene ledenvergadering niet
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,vervreemden of
bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 30.
Het bestuur is gehouden om over het afgelopen jaar een financieel verslag
bekend te maken en een begroting voor het komend jaar vast te stellen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 31.
De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin geen bepalingen
mogen voorkomen, die strijdig zijn met de wet of met de statuten.
Artikel 32.
Het huishoudelijk reglement, regelt de interne aangelegenheden van de
vereniging.
WIJZIGING VAN PK STATUTEN.
Artikel 33.
Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen alleen worden behandeld in een
ledenvergadering, indien deze tenminste twee weken tevoren ter kennis zijn
gebracht aan de stemgerechtigde leden. Zulke voorstellen behoeven om te
worden aangenomen ten minste twee/ derde van de uitgebrachte geldige stemmen .
De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
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opgemaakt.
ONTBINDING EN LIQUIDATIE.
Artikel 34.
De vereniging zal worden ontbonden indien de ledenvergadering hiertoe besluit.
Het voorstel tot ontbinding dient tenminste twee maanden tevoren aan de leden
te worden bekend gemaakt.
Het besluit tot ontbinding vereist een meerderheid van tenminste twee derde der
uitgebrachte geldige stemmen.
Artikel 35.
De ledenvergadering stelt vast welke bestemming gegeven zal worden aan de
bezittingen van de vereniging,en benoemt een commissie., die met de liquidatie
wordt belast.
De comparanten zijn mij,notaris, bekend.
WAAKVAN AKTE, in minuut verleden te Ossendrecht op de datum in het hoofd dezer
akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen
hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij
notaris,ondertekend.
w.g.
Heijnen,
Van Zunderd
Teunisse-Gillesen
Barrevoets
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