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
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Duur.
Artikel 3.
De vereniging is op vier februari negentienhonderd acht en vijftig opgericht en is thans
aangegaan voor 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.
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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.
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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.
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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.
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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 liquidatie‐saldo 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
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