
 

Statuten Vogelwacht Utrecht

Naam en zetel.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam “VOGELWACHT UTRECHT”. Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.
Artikel 2.
Het doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de levensvoorwaarden van de in de natuur voorkomende 
organismen, in het bijzonder van de vogels, in de provincie Utrecht en aangrenzend gebied, voor zover zich over laatstgenoemd 
gebied niet de zorgen ener zustervereniging of werkgroep met overeenkomstige doelstellingen uitstrekken.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
I. Het afwenden van gevaren of het tegengaan van ontwikkelingen welke deze levensvoorwaarden direct hetzij indirect bedreigen, 
dan wel, zo zulks redelijkerwijs mogelijk is, het zoveel mogelijk ongedaan maken van de schade die daardoor of tengevolge daarvan 
aan de genoemde organismen, in het bijzonder de vogelstand, wordt toegebracht;
II. Het treffen van maatregelen, waardoor de levenskansen van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder van vogels, 
verbeterd worden;
III. Het verwerven en/of beheren van natuurterreinen of andere objecten, welke van waarden kunnen zijn in het kader van de 
doelstelling van de vereniging;
IV. Op bescherming gerichte studie, voorlichting en propaganda;
V. Samenwerking met zusterverenigingen, werkgroepen en anderen die een overeenkomstig doel nastreven
VI. Alle andere wettige middelen die voor bescherming en verbetering van de levenskansen van de in de natuur voorkomende 
organismen, in het bijzonder de vogels, bevorderlijk kunnen zijn

Duur.
Artikel 3.
De vereniging is op vier februari negentienhonderd acht en vijftig opgericht en is thans aangegaanvoor onbepaalde tijd

Lidmaatschap.
Artikel 4.
De vereniging bestaat uit leden, jeugdleden, ereleden en donateurs.
Lid of jeugdlid is een ieder die daadwerkelijk medewerkt aan de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging. Voor 
inschrijving als lid moet men de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
Jeugdigen in de leeftijd van acht tot en met vijftien jaar kunnen als jeugdlid worden ingeschreven. Bij het bereiken van de 
zestienjarige leeftijd worden zij automatisch lid van de vereniging.
Ereleden zijn leden die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging of het doel dat deze nastreeft, door de algemene 
ledenvergadering als zodanig zijn benoemd op voorstel van het bestuur of tenminste twintig leden na schriftelijke opgave vooraf aan 
het bestuur.
Donateur is een ieder die de vereniging steunt door een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum in het huishoudelijk reglement 
wordt vastgesteld .
Artikel 5.
Men wordt lid, jeugdlid of donateur door toelating door het bestuur na gedane aanmelding bij de secretaris.
Artikel 6.
Slechts aan leden en ereleden komt het recht toe te stemmen over zaken en personen.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van het lid;
b. Door schriftelijke opzegging door het lid;
c. Door schriftelijke opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de statutaire 
vereisten van het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. Door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der 
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur
3. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij/zij wordt 
daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.

Geldmiddelen.
Artikel 8.
De inkomsten der vereniging bestaan uit contributies, erfstellingen, legaten, donaties, toevallige baten en giften.



Bestuur.
Artikel 9.
Het bestuur wordt gekozen op de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen, doch 
steeds een oneven aantal personen.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering direct in hun functie gekozen.
De overige leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering als bestuurslid gekozen. De in het huishoudelijk 
reglement te noemen functies van bestuursleden, behoudens die van voorzitter, secretaris en penningmeester, worden onderling 
verdeeld.
Twee bestuursleden treden jaarlijks, volgens een door het bestuur te maken rooster af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 
Wenst een aftredende niet herkozen te worden, alsmede indien op andere wijze een vakature is ontstaan, dan stelt het bestuur een
(andere) kandidaat. De leden zijn bevoegd voor het vervullen van een vakature tegenkandidaten te stellen, volgens regelen gesteld bij 
het huishoudelijke reglement.
Artikel 10.
De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in en buiten rechten.
Zij kunnen zich als zodanig voor het verrichten van een bepaalde handeling door een schriftelijk gemachtigde doen 
vertegenwoordigen.
Voor het aangaan van geldleningen en het kopen, bezwaren vervreemden of verhuren van registergoederen behoeft het bestuur 
machtiging van de algemene ledenvergadering.

Regionale afdelingen.
Artikel 11.
Binnen de vereniging kunnen regionale afdelingen bestaan. De interne organisatie van een afdeling, zoals nader omschreven in het 
huishoudelijk reglement van de vereniging, wordt door die afdeling zelf geregeld.

Huishoudelijk reglement en stemrecht.
Artikel 12.
Een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent lidmaatschap, het bedrag 
der contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, de oprichting
van regionale afdelingen en voorts alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.
Bij stemming ter algemene ledenvergadering over personen en over zaken is de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen 
voldoende.

Wijziging der statuten.
Artikel 13.
Een besluit tot wijziging der statuten kan alleen worden genomen in een opzettelijk daartoe belegde algemene ledenvergadering, als 
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen zich ervóór heeft verklaard, mits de helft van het aantal stemgerechtigde leden
tegenwoordig is.
Is dit niet het geval, dan wordt na minstens acht dagen, doch binnen een maand een volgende vergadering belegd, waar, ongeacht het 
aantal aanwezige leden, een wijziging slechts kan worden aangenomen met dezelfde gequalificeerde meerderheid.
Wijzigingen in de statuten treden niet in werking alvorens daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Verenigingsjaar.
Artikel 14.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.

Aansluiting.
Artikel 15.
Een besluit waarbij de vereniging aansluiting zoekt bij of opgaat in een landelijke organisatie met een gelijke of nagenoeg gelijke 
doelstelling, kan alleen worden genomen in een opzettelijk daartoe belegde algemene ledenvergadering, als twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen zich ervóór heeft verklaard, mits de helft van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is dit niet het 
geval, dan wordt na minstens acht dagen, doch binnen een maand een volgende vergadering belegd, waar, ongeacht het aantal 
aanwezige leden, een wijziging slechts kan worden aangenomen met dezelfde gequalificeerde meerderheid.

Ontbinding.
Artikel 16.
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien in een opzettelijk daartoe bijeen geroepen algemene ledenvergadering, 
tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden zich daarvoor verklaart, mits de helft van het aantal stemgerechtigde 
leden tegenwoordig is. Bij het ontbreken van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht 
dagen doch binnen een maand na de eerste te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 
Een besluit tot ontbinding wordt tevens geacht een besluit tot liquidatie te zijn.Indien bij zodanig besluit geen andere regelingen zijn 
gesteld te dien aanzien, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
Mocht de verenging worden ontbonden, dan zal een eventueel liquidatiesaldo worden aangeboden aan een organisatie met een ‐
gelijke of nagenoeg gelijke doelstelling.

Slotbepaling.
Artikel 17.

In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur



Slotbepalingen
Art.38 Aan alle leden wordt bij aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van de Statuten en van dit Huishoudelijk Reglement 
ter hand gesteld.
Art. 39 in alle gevallen waarin dit Huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 8 december 1988.



Huishoudelijk Reglement Vogelwacht Utrecht
Lidmaatschap
Art .1 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een 
lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten als hij/zij aan zijn/haar contributieverplichtingen heeft voldaan.
Art. 2 Opzeggen van het lidmaatschap kan plaatsvinden ten aanzien van leden die, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, bij 
herhaling op de eerste september niet ten volle aan hun geldelijke verplichtingen over het lopende jaar, voor zover deze vóór 1 juni 
zijn ontstaan, hebben voldaan.

Geldmiddelen
Art. 3 Ereleden betalen geen contributie.
De contributie resp. minimumbijdrage voor leden, jeugdleden en donateurs wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Ingeval van toetreding als lid, jeugdlid, of donateur na de eerste juli van een kalenderjaar, wordt de contributie of donatie over dat 
jaar met de helft verminderd. De contributie of donatie moet telkenjare op de post of bankrekening worden gestort.‐
Art. 4 Een lid of jeugdlid dat bedankt blijft over het jaar waarin de opzegging plaats vindt , de contributie volledig verschuldigd. 
Opzegging moet geschieden vóór 1 december.
Art. 5 Leden, jeugdleden, ereleden en donateurs hebben gratis toegang tot de onder de auspiciën van de vereniging gehouden 
lezingen en dia/filmavonden. Zij allen kunnen deelnemen aan excursies, behoudens de door het bestuur , de organiserende 
coördinatiegroep of werkgroep gestelde voorwaarden en beperkingen.

Bestuur
Art. 6 Het bestuur bestaat conform artikel 9 van de Statuten minimaal uit:
a) Voorzitter
b) Secretaris
c) Penningmeester
Het bestuur kan met de volgende functies worden uitgebreid:
d) 2e voorzitter
e) 2e secretaris
f) 2e penningmeester
g) Eventuele leden
Bij ziekte of ontstentenis worden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester vervangen door onderscheidelijk de 2e voorzitter, 
de 2esecretaris en de 2e penningmester.
Art. 7 De secretaris voert de correspondentie der vereniging in naam van het bestuur.
Art. 8 De penningmeester is belast met het geldelijk beheer der vereniging. Hij is aansprakelijk voor het beheer der onder zijn 
berusting zijnde kas. Elk bestuurslid heeft te allen tijde het recht van inzage in de boeken en de plicht daartoe, wanneer het hem door 
ten minste drie leden wordt verzocht.
Art. 9 Voor het overige worden de bevoegdheden der leden van het bestuur met inachtneming van de bepalingen van de Statuten en 
dit reglement door het bestuur vastgesteld.

Vergaderingen
Art. 10 Binnen vijf maanden na het einde van ieder verenigingsjaar zal een algemene ledenvergadering worden gehouden.
In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over zijn werkzaamheden, over de geldmiddelen der vereniging, en over haar
lotgevallen in het afgelopen verenigingsjaar, waarna de commissie, bedoeld in het volgende artikel, verslag uitbrengt over het door 
haar ingestelde onderzoek.
Art.11 Jaarlijks wordt door de algemene ledenvergadering een commissie benoemd, bestaande uit twee leden, die geen zitting 
hebben in het bestuur, tot het onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende verenigingsjaar. De commissie brengt 
verslag uit in de algemene ledenvergadering genoemd onder artikel 10.
Art.12 Het bestuur is bevoegd te allen tijde, en is verplicht op schriftelijk behoorlijk gemotiveerd verzoek van ten minste twintig 
leden, binnen dertig dagen nadat een zodanig verzoek de secretaris heeft bereikt, een buitengewone algemene ledenvergadering 
bijeen te roepen. Blijft het bestuur in gebreke binnen de gestelde termijn aan het verzoek te voldoen, dan zijn de verzoekers bevoegd 
zelf de bedoelde vergadering te beleggen.
Art.13 Tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering worden alle leden tenminste acht dagen tevoren schriftelijk opgeroepen 
met mededeling van plaats en uur der vergadering, alsmede van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen ter 
beoordeling van het bestuur kan de in het vorige lid bedoelde termijn tot twee dagen worden teruggebracht. 
Statutenwijziging, aansluiting en ontbinding der vereniging zullen nimmer als spoedeisend kunnen worden aangemerkt.
Art.14 Op de algemene ledenvergadering kunnen op voorstel van het bestuur niet op de agenda vermelde onderwerpen mede in 
behandeling worden genomen, en kan over die onderwerpen worden beslist, indien tenminste twee/derde van de aanwezige 
stemgerechtigde leden zich daarvóór verklaart.
Hetzelfde kan geschieden op voorstel uit de vergadering, indien tenminste twee/derde der aanwezige bestuursleden zich onder de
vóórstemmers bevindt.
Art.15 in afwijking van het bepaalde in artikel 13 zal een vergadering waarin tot verkiezing van bestuursleden moet worden 
overgegaan, worden bijeengeroepen op een termijn van vier weken. Tenminste tien leden zullen gerechtigd zijn tegenover het 
aftredende bestuurslid dat zich herkiesbaar stelt, of de door het bestuur gestelde kandidaat in de plaats van het aftredende bestuurslid 
dat zich niet herkiesbaar stelt, een tegenkandidaat te stellen. Zij zullen hiervan tenminste veertien dagen vóór de vergadering 
schriftelijk en door allen ondertekend aan de secretaris mededeling doen onder bijvoeging van een schriftelijke verklaring van de 
gestelde tegenkandidaat, dat hij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden. De secretaris doet van één en ander
binnen acht dagen mededeling aan de leden.
Art. 16 Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen, voor zover de statuten of dit reglement 
niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen 
die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.



Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste en het 
opéén na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid 
der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien twee of meer personen een gelijk aantal stemmen hebben gekregen , dat tevens het hoogste is, heeft de herstemming alleen 
tussen deze personen plaats.
Indien twee of meer personen een gelijk aantal stemmen hebben gekregen dat op één na het hoogste is wordt eerst tussen deze 
personen gestemd.
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten briefjes.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, als hoedanig niet in aanmerking komen blanco en met de
naam van het stemmende lid ondertekende stemmen.
Indien geen der aanwezige leden zich daartegen verzet, is verkiezing bij acclamatie toegestaan.

Regionale afdelingen
Art. 17 Bij de instelling van een regionale afdeling bepaalt het bestuur in overleg met de betrokkenen de grenzen van het 
grondgebied der afdeling. Het bestuur is bevoegd ingestelde afdelingen weer op te heffen, of samen te voegen , en om de grenzen van 
twee belendende afdelingen of van één afdeling te wijzigen, één en ander na overleg met de betrokken afdeling(en)
Art. 18 Elke regionale afdeling kent een coördinatiegroep, welke primair verantwoordelijk is voor het bestuurlijk functioneren van 
de regionale afdeling.
Art.19 De coördinatiegroep bestaat uit tenminste drie leden: een coördinator, een plaatsvervangend coördinator, en één of meer 
leden. De werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld.
Art. 20 Een regionale afdeling is bij voorrang bevoegd tot de daadwerkelijke verwezenlijking van de doelstellingen der vereniging 
binnen haar gebied. De coördinatiegroep van een afdeling zal evenwel, behalve in gevallen van dringende noodzaak, openbare 
lichamen slechts schriftelijk benaderen na ter zake met de voorzitter en/of de secretaris der vereniging overeenstemming te hebben 
bereikt. De coördinatiegroepen van de afdelingen dienen op verzoek van het bestuur der vereniging verantwoording af te leggen over 
de gang van zaken in de afdeling.
Art. 21 Ter bestrijding van de onkosten van een afdeling stelt het bestuur van de vereniging gelden ter beschikking op basis van een 
door de coördinatiegroep van die afdeling vóór 1 september van het voorafgaande jaar ingediende conceptbegroting.‐
Art.22 Het bestuur van de vereniging is bevoegd voor de financiering van bijzondere projecten van een afdeling steun uit de kas der 
vereniging te verlenen.
Art.23 Telkenjare in de maand januari brengt de coördinatiegroep van een afdeling aan het bestuur van de vereniging verslag uit van 
de lotgevallen en het financieel beheer der afdeling in het juist verstreken kalenderjaar.
Deze verslagen worden tegelijk met het jaarverslag der verenging ter kennis van de leden gebracht.
Art.24 Tenminste één keer per jaar wordt voor elke regionale afdeling door de desbetreffende coördinatiegroep een leden 
vergadering georganiseerd.
In deze vergadering legt de coördinatiegroep verantwoording af van het door haar in het afgelopen jaar gevoerde beleid,
Art.25 Jaarlijks treedt minstens één lid van de coördinatiegroep volgens een door de coördinatiegroep op te maken rooster af.
De verkiezing van de leden voor de coördinatiegroep geschiedt conform de voor de verkiezing van bestuursleden geldende regels (zie 
Statuten art.11 en Huishoudelijk Reglement art.16).
Art. 26 Slechts aan leden welke binnen het werkgebied van de desbetreffende afdeling woonachtig zijn dan wel op hun verzoek in 
administratieve zin als behorend bij de desbetreffende afdeling worden beschouwd, komt het recht toe bij vergaderingen zoals 
bedoeld in art.24 te stemmen over zaken of personen.
Art.27 Wanneer naar het oordeel van de coördinatiegroep het aantal jeugdleden zulks rechtvaardigt kan zij het bestuur verzoeken 
voor haar afdeling een jeugdgroep op te richten. De leiding van de jeugdgroep berust bij één der leden van de coördinatiegroep, 
eventueel aangevuld met andere leden.

Werkgroepen
Art.28 het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer werkgroepen.
Art. 29 Een werkgroep bestaat uit een coördinator, een plaatsvervangend coördinator en één of meer leden.
Art.30 De benoeming van de coördinator van een werkgroep wordt door het bestuur vastgesteld.
Art.31 De taakstelling van een werkgroep wordt door het bestuur vastgesteld.
Art. 32 Ter bestrijding van de onkosten van een werkgroep stelt het bestuur der vereniging gelden ter beschikking op basis van een 
door die werkgroep vóór 1 september van het voorafgaande jaar ingediende conceptbegroting.
Art.33 Het bestuur van de vereniging is bevoegd voor de financiering van projecten van een werkgroep steun uit de kas van de 
vereniging te verlenen.
Art.34 Telkenjare in de maand januari brengt de coördinator van een werkgroep aan het bestuur van de vereniging verslag uit van de 
lotgevallen en het financieel beheer der werkgroep in het zojuist verstreken kalenderjaar.
Deze verslagen worden tegelijk met het jaarverslag der vereniging ter kennis van de leden gebracht.

Bestuursadviescommissie (BAC)
Art.35 Een bestuursadviescommissie (BAC) wordt gevormd door vaste vertegenwoordigers van elke afdeling en werkgroep.
De Bestuursadviescommissie beoogt:

 ‐ Het contact tussen algemeen bestuur, afdelingen en werkgroepen te bevorderen.

 ‐ Het algemeen bestuur te steunen bij de realisering van een goed functionerend verenigingsbeleid.
Bestuursadviescommissie en algemeen bestuur vergaderen enige malen per jaar gezamenlijk.

Tijdschrift en Redactie
Art.36 De vereniging geeft een eigen tijdschrift uit.
Art.37 De taken en bevoegdheden van de redactie van het verenigingstijdschrift worden nader geregeld in een redactiestatuut.
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