
STATUTEN  

NAAM EN ZETEL  

Artikel 1  

1.  De vereniging draagt de naam; Vereniging Stads- en Kinderboerderijen 

Nederland. 

2.  De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Geldermalsen.  

DOELEN  

Artikel 2  

De vereniging  

1.  vertegenwoordigt haar leden naar landelijke en Europese overheden bij grote en 

overkoepelende kwesties en vraagstukken binnen het vakgebied.  

2.  stimuleert organisatievernieuwing en professionele kwaliteit(s)borging van de 

bedrijfsvoering onder andere op het gebied van dierhouderij en de daarbij behorende 

wet- en regelgeving.  

3.  versterkt de reputatie van de branche en vormt een actief netwerk (regionaal, 

landelijk en Europees) waarin kennis (vakinhoudelijk, educatie, communicatie en 

marketing) wordt gedeeld en/of ontwikkeld.  

VOORWAARDEN UITVOERING  

Artikel 3  

Voorwaarde voor het succesvol opereren van de vereniging is dat voor iedere doelstelling 

één bestuurslid specifiek verantwoordelijk is en optreedt als trekker van een (of meer) 

werkgroep(en) die samen met het bestuurslid volgens door de algemene vergadering 

bepaalde strategieën uitvoering geeft aan de doelstelling.  

MIDDELEN  

Artikel 4  

1.  De vereniging kan zich laten ondersteunen door een secretariaat dat onder leiding 

staat van het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van het secretariaat zijn 

nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.  

2.  De inkomsten van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden (de 

contributie).  

3.  Daarnaast kan de vereniging inkomsten verkrijgen door giften, schenkingen of het 

aanvragen van subsidies, fondsen en (andere) sponsoring.  

LEDEN  

Artikel 5  

1.  De vereniging kent twee soorten leden, te weten aspirant-leden en leden.  

2.  Het lidmaatschap staat open voor iedere organisatie die professioneel een voor 

publiek toegankelijke stadsboerderij of kinderboerderij beheert en/of exploiteert, met 

onder andere landbouwhuisdieren, met als doel: 

 a.  Een bijdrage te leveren aan het bevorderen van bewustzijn over natuur, milieu, 

dierenwelzijn, agrobiodiversiteit en duurzaamheid.  

 b.  Duurzame recreatie.  

 c.  Sociale duurzaamheid (waaronder therapeutische en zinvolle dagbesteding).  

3.  Door (de aanvraag van) het lidmaatschap van de vereniging onderschrijft een lid dat 

zij voldoet, althans gaat voldoen, aan de wet- en regelgeving die van toepassing is 

op kinderboerderijen.  

TOELATEN EN REGISTREREN VAN LEDEN  

Artikel 6  

1.  De procedure en regels omtrent het toelaten en registreren van leden zijn 

opgenomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging.  

2.  Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur beslist een 

aspirant lid niet toe te laten, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 

besluiten.  

3.  Het bestuur is verantwoordelijk voor een ordentelijke registratie van aspirant-leden 

en leden.  

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP  

Artikel 7  

1. Het lidmaatschap eindigt door:  



 a.  de ontbinding, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van een lid;  

 b.  schriftelijke opzegging door een lid aan het bestuur;  

 c.  opzegging door het bestuur van de vereniging;  

 d.  ontzetting door het bestuur.  

2.  Opzegging door een lid kan alleen plaatsvinden tegen het einde van het lopende 

verenigingsjaar. De opzegging dient minimaal vier weken voor einde van het lopende 

verenigingsjaar door het bestuur te zijn ontvangen.  

3.  Opzegging door het bestuur heeft plaats met onmiddellijke ingang bij niet nakomen 

van verplichtingen door een lid en wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren,  

4.  Tot ontzetting van een lid is het bestuur bevoegd. Ontzetting kan alleen worden 

uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten en de door de 

algemene vergadering vastgestelde reglementen of besluiten of wanneer het lid de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Van een besluit tot ontzetting staat de 

betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving, beroep open bij de 

algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 

lid geschorst.  

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  

Artikel 8  

1.  De (aspirant)leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (de 

contributie), die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is 

bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van die verplichting 

te verlenen.  

2.  Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van de inhoud 

van de statuten, het huishoudelijk reglement alsmede van de bepalingen neergelegd 

in de genomen besluiten en/of gesloten overeenkomsten. Zij verklaren bij toetreding 

zich daaraan te zullen onderwerpen, en deze te zullen naleven.  

3.  Alle leden (en hun personeelsleden / vrijwilligers) hebben het recht om aan de 

activiteiten van de vereniging deel te nemen. Het recht van personeelsleden en 

vrijwilligers van een lid op deelname is onlosmakelijk verbonden aan het 

lidmaatschap van dat lid.  

4.  Bij het einde van het lidmaatschap van het lid eindigen de rechten van dat lid en 

haar personeelsleden / vrijwilligers jegens de vereniging, doch behoudt zij de alsdan 

eventueel nog bestaande financiële verplichtingen.  

ALGEMENE VERGADERING  

Artikel 9  

1.  Minimaal éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden.  

2.  Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls als zij dit wenselijk 

vindt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.  

3.  De bijeenroeping geschiedt op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van 

oproeping en de dag van vergadering niet meegeteld door toezending aan de leden 

van een uitnodiging die tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen 

onderwerpen vermeldt.  

4.  De oproeping aan ieder lid van de algemene vergadering geschiedt schriftelijk, of 

indien het lid daarmee instemt, langs elektronische weg aan het adres dat door hem 

voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt.  

5.  Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk 

gevolmachtigde, 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.  

6.  Voor de toepassing van lid 5 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch 

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van 

de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het 

bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch 

communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden deze 

voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.  



7.  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 van stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij 

die op een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering te vermelden tijdstip 

als stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging staan vermeld. Op deze 

wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene vergadering bijeen is 

geroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering 

en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering.  

8.  Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. De voor de algemene 

vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitgebrachte stemmen worden 

gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Het bestuur draagt 

zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de 

voorzitter van de algemene vergadering. Een stemgerechtigde die op deze wijze zijn 

stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de 

algemene vergadering opnieuw zijn stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze 

zijn stem heeft uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering niet langer lid van 

de vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.  

9.  Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op 

schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen 

van één/tiende gedeelte van de stemmen; indien aan het verzoek binnen veertien 

dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroepen van de 

algemene vergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene 

vergadering bijeenroept.  

10.  De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de 

statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

VERENIGINGSJAAR - JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING  

Artikel 10  

1.  Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.  

2.  Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur op een 

algemene vergadering (jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en doet onder 

overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en 

verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.  

3.  De rekening en verantwoording wordt onderzocht door een permanente financiële 

commissie (Kascommissie), aan te wijzen door de Algemene Vergadering op 

voordracht van het bestuur. Het lidmaatschap van deze commissie is niet 

verenigbaar met het lidmaatschap van enig ander orgaan van de vereniging. De 

leden van de commissie worden benoemd voor een periode van twee (2) jaar en zijn 

eenmaal herkiesbaar voor eenzelfde periode.  

4.  Goedkeuring door de jaarvergadering van de rekening en verantwoording strekt het 

bestuur tot décharge.  

5.  Op de agenda van jaarvergadering zullen tevens het beleids-, uitvoeringsplan en de 

begroting voor het aankomende kalenderjaar worden geagendeerd.  

TOEGANG ALGEMENE VERGADERING EN STEMRECHT  

Artikel 11  

1.  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle (aspirant)leden.  

2.  Ieder betalend (niet geschorst) volwaardig lid van de vereniging heeft één stem. 

Ieder lid kan zijn stem laten uitbrengen, dan wel zich laten vertegenwoordigen door 

een ander lid, conform de bepalingen daarover in het huishoudelijk reglement. 

Aspirant leden hebben gedurende het aspirant lidmaatschap geen stemrecht.  

BENOEMING BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN  

Artikel 12  

1.  Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van 

tenminste drie en ten hoogste uit zeven personen. Bestuurders worden door de 

algemene vergadering benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens 



een in het huishoudelijk reglement opgenomen rooster. Ingeval van één of meer 

vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.  

2.  De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie 

gekozen. De voorzitter hoeft geen lid te zijn van de vereniging.  

3.  Leden kunnen de personeelsleden en/of vrijwilligers die aan hen zijn verbonden als 

kandidaat voor een bestuursfunctie of deelname aan een werkgroep voordragen. Dit 

geldt niet voor aspirant leden.  

4.  Het bestuur beslist over de verdeling van de functies van secretaris en 

penningmeester en van eventuele plaatsvervangers.  

5.  Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Het bestuur heeft een 

duidelijke portefeuilleverdeling, gericht op de doelstellingen van de vereniging.  

6.  Het bestuur vergadert zo vaak als voor een goede uitoefening van de taken en 

bevoegdheden noodzakelijk is, maar tenminste eenmaal per kwartaal. De 

zomerperiode kan hierop een uitzondering zijn.  

7.  Het bestuur streeft in haar besluitvorming naar consensus. Wanneer de stemmen 

staken heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.  

8.  Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging.  

9.  Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering 

voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van 

registergoederen, 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. Op het ontbreken van 

deze goedkeuring kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.  

VOORDRACHT BESTUURSLEDEN  

Artikel 13  

1.  Zowel het bestuur als leden, met uitzondering van aspirant leden, van de vereniging 

zijn bevoegd tot het opstellen van een voordracht.  

2.  De procedure van voordracht is opgenomen in het huishoudelijk reglement.  

EIND BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING  

Artikel 14  

1.  De algemene vergadering heeft het recht leden van het bestuur te schorsen, dan wel 

te ontslaan. Ontslag van leden van het bestuur kan slechts plaatsvinden in een 

algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van de vereniging 

aanwezig is, met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte 

stemmen.  

2.  Het bestuurslidmaatschap in ieder geval eindigt door:  

 a.  het verstrijken van de zittingsduur;  

 b.  het op eigen verzoek aftreden van een bestuurslid (bedanken);  

 c.  door het einde van het lidmaatschap van de vereniging (met uitzondering van de 

voorzitter);  

 d.  door het overlijden van een bestuurslid of op het moment dat een bestuurslid 

onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement komt te verkeren of ten 

aanzien van een bestuurslid de wettelijk schuldsanering van toepassing wordt 

verklaard.  

 e.  door ontslag krachtens besluit van de algemene vergadering.  

 f.  bij strafrechtelijke of civielrechtelijke veroordeling van het bestuurslid.  

VERTEGENWOORDIGING  

Artikel 15  

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Ook kan de vereniging 

worden vertegenwoordigd door twee samen handelende bestuurders.  

STATUTENWIJZIGING  

Artikel 16  

1.  Alleen de algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten van de 

vereniging in een speciaal daartoe uitgeschreven algemene ledenvergadering.  

2.  Tenminste instemming van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is, is nodig om een besluit tot statutenwijziging te nemen. Lukt 



dat niet in één vergadering, dan organiseert het bestuur direct of ten hoogste binnen 

vier weken na de eerste vergadering een tweede algemene vergadering. In die 

tweede vergadering volstaat besluitvorming met een meerderheid van twee derde 

van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen.  

3.  Een statutenwijziging treedt in werking nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt. Ieder bestuurslid is bevoegd tot het doen laten verlijden van de akte.  

ONTBINDING  

Artikel 17  

1.  Ontbinding van de vereniging geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek.  

2.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. 

Tenminste instemming van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is, is nodig om een besluit tot ontbinding te nemen. Lukt dat niet 

in één vergadering, dan organiseert het bestuur direct of ten hoogste binnen vier 

weken na de eerste vergadering een tweede algemene vergadering.  

 In die tweede vergadering volstaat besluitvorming met een meerderheid van twee 

derde van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. 

 Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee 

vereffenaars die conform het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek over zullen gaan tot 

het opstellen van een rekening en verantwoording.  

3.  Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt toegekend aan een 

door de algemene vergadering te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van 

de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel een rechtspersoon die een met de 

vereniging vergelijkbare doelstelling kent.  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Artikel 18  

1.  De algemene vergadering heeft in het Huishoudelijk Reglement onder andere nadere 

regels vastgelegd voor het lidmaatschap, bedrag jaarlijkse bijdrage, de 

werkzaamheden van het bestuur en aan het bestuur verbonden werkgroepen, de 

algemene vergaderingen, thematische landelijke en regionale bijeenkomsten, de 

wijze van uitoefenen van stemrecht en alle andere ook in deze statuten genoemde 

onderwerpen waarvan nadere toelichting dan wel regeling haar gewenst voorkomt.  

2.  Wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschiedt bij besluit van de algemene 

vergadering na een schriftelijk voorstel dat door ten minste een derde van de 

stemgerechtigden wordt gesteund of op voorstel van het bestuur.  

3.  Het Huishoudelijk Reglement mag niet strijdig zijn met de wet, ook waar die geen 

dwingend recht bevat, noch met deze statuten.  

SLOTBEPALING  

Artikel 19 

Het bestuur van de vereniging heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, het 

huishoudelijk reglement of deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn 

opgedragen.  

 


