Statuten van de Vereniging Vrienden Sijtwendepark
Op 10 mei 2017 is opgericht de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid als bedoeld in art. 2:30
BW, welke vereniging beheerst zal worden door het navolgende:

Artikel 1 - Naam
De vereniging draagt de naam ‘Vereniging Vrienden Sijtwendepark’.
Artikel 2 - Zetel
De vereniging is gevestigd te Dr. Beguinlaan 68, 2272 AL Leidschendam-Voorburg.
Artikel 3 - Doel
Het in samenspraak met de gemeente, bevorderen en bewaken van de inrichting, onderhoud,
beheer en gebruik van het park, zodat zoveel mogelijk gebruikers er met plezier hun eigen
recreatieve activiteiten met respect voor elkaar kunnen ontplooien.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het beschermen van de, door de vereniging bedoelde en bij oprichting bestaande, mogelijkheden
voor volwassenen, kinderen en dieren om in het park te sporten, te spelen, te wandelen en om zich
vrij en zonder belemmeringen te kunnen bewegen.
b. Het bevorderen van de toegankelijkheid van het park voor alle bij lokale wet en regelgeving
bepaalde toegestane gebruikers.
c. Het onderhouden en verfraaien van het park, met behoud van zijn functionaliteit voor de
verschillende gebruikersgroepen.
d. Het bevorderen en behouden van een balans tussen de belangen van de verschillende
gebruikersgroepen onderling en die van de directe omwonenden.
e. Het (mede) organiseren van evenementen.
f. Het bij voorkeur optreden als gesprekspartner bij de gemeente betreffende alle eerder genoemde
zaken, die verband houden met het Sijtwendepark.
g. Het onderhouden van uiteenlopende contacten met belangenorganisaties, die op enig moment
een verband hebben met activiteiten binnen het Sijtwendepark.
Artikel 4 - Duur
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 5 - Lidmaatschap
a. De vereniging kent (ere)leden.
b. Leden zijn zij die zich via de website van de vereniging als lid bij het bestuur hebben aangemeld en
akkoord zijn gegaan met de doelstelling van de vereniging.
d. Leden van de vereniging ontvangen op zijn minst eenmaal per jaar via elektronische post een
overzicht van de in het verenigingsjaar ondernomen activiteiten van het bestuur.
e. Het bestuur houdt een register bij van alle leden.

Artikel 6 - Beëindiging lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. voor zover het een natuurlijk persoon betreft, door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur van de vereniging namens de
vereniging kan slechts geschieden door een e-mail te versturen voorzien van een opgave van reden,
met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 weken.
3.Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd:
a. wanneer een lid heeft opgehouden dezelfde doelstellingen als genoemd in art. 3 na te streven;
b. verplichtingen niet nakomt;
c. indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
Artikel 7 - Geldmiddelen van de vereniging
Leden zijn geen contributie verschuldigd aan de vereniging. Donaties zijn welkom, deze worden
nauwkeurig bijgehouden en geregistreerd.
Artikel 8 - Bestuur
a. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie en maximaal 7 personen.
b. De benoeming van (nieuwe) bestuursleden wordt door de algemene vergadering gedaan uit één of
meer bindende voordrachten van het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in art. 2:37 lid 4
BW. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
Bestuursleden worden in beginsel gekozen uit de leden maar ook bestaat de mogelijkheid om andere
personen dan leden tot bestuurder te benoemen.
b. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
c. De zittingstermijn van bestuursleden bedraagt twee jaar. Bestuursleden treden af volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
d. Bestuursleden kunnen onbeperkt en direct na aftreden herbenoemd worden.
e. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
- een zodanig besluit van het betrokken bestuurslid;
- een zodanig besluit van de ledenvergadering;
- het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
- door overlijden.
f. aan de leden van het bestuur van de vereniging kunnen onkostenvergoedingen worden
toegekend, welk besluit dient te worden genomen door de algemene ledenvergadering en van welk
beleid de criteria worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Artikel 9 - Vertegenwoordiging
a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte komt uitsluitend
toe aan het bestuur, dan wel aan twee of meer bestuursleden gezamenlijk optredend.
b. De vereniging kan ook worden vertegenwoordigd door een daartoe tot het bestuur gevolmachtigd
lid dan wel niet-lid.

Artikel 10 - Jaarverslag
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, 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 gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn
kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
Artikel 11 - Ledenvergadering
De ledenvergadering van de vereniging, de algemene en bijzondere, wordt gevormd door alle
leden van de vereniging en geschiedt ten minste 1 maal per kalenderjaar.
Artikel 12 - Besluitvorming van de ledenvergadering
1. Alle leden hebben in de onderlinge stemverhouding één stem.
2. Besluiten kunnen worden genomen bij 3⁄4 meerderheid van de uitgebrachte
stemmen in een officiële ledenvergadering.
Artikel 13 - Statuutwijzigingen
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging
wordt uiterlijk zeven dagen voor de betreffende ledenvergadering aan de leden ter inzage
neergelegd dan wel toegezonden.
Artikel 14 - Ontbinding en vereffening
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering.
b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het
faillissement;
c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden.
e. door opzegging door het verenigingsbestuur.
2. Bij ontbinding van de vereniging zal het batig saldo van de vereniging conform het gestelde doel in
Artikel 3 worden aangewend voor het onderhoud van het Sijtwendepark.
Artikel 15 - Huishoudelijk Reglement
Het bestuur kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het
lidmaatschap, introductie, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van
uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst
voorkomt.
Artikel 16 – Slotbepaling
Voor zover de wet en/of de statuten niet voorzien in bepaalde situaties, is et aan het bestuur om een
beslissing te nemen.

