VOA-STATUTEN

Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging is genaamd: VERENIGING VAN ONDERNEMINGEN IN ALPHEN AAN DEN RIJN e.o.
Zij is gevestigd te Alphen aan den Rijn.
Duur
Artikel 2
De vereniging is opgericht op vijftien mei negentienhonderd drie en vijftig; zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 3
Het doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden in de ruimste
zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van bijeenkomsten ter bespreking van
plaatselijke belangen, van bedrijfseconomische
vraagstukken en van sociaal-economische onderwerpen van wijdere strekking;
b. het bevorderen van een goede verstandhouding
tussen de leden, waaronder tevens wordt begrepen
het creëren, uitbouwen en instandhouden van een
voor de leden interessant relatie-netwerk alsmede
het bevorderen van het doen ontstaan en voortbestaan van bestaande netwerken van ondernemers in
de doelregio als bedoeld in artikel 5 lid 1;
c. het onderhouden van contacten met de plaatselijke
overheden en met diverse maatschappelijke groeperingen, alles voor zover dienstig aan het doel der
vereniging;
d. het geven van voorlichting over gemeenschappelijke
belangen;
e. andere wettige middelen.
Verenigingsjaar
Artikel 4
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een
en dertig december daaraan volgende.
Leden
Artikel 5
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke of
rechtspersonen, welke in Alphen aan den Rijn en in
de regio van gemeenten die grenzen aan Alphen aan
den Rijn een bedrijf of zakelijke activiteiten uitoefenen.
2. Bij niet toelating tot het lidmaatschap staat beroep
open op de eerstvolgende ledenvergadering. Het beroep wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur.
3. Het lidmaatschap der vereniging is niet persoonlijk;
het is gebonden aan het bedrijf of de zakelijke activiteiten van het lid.
Begunstigers
Artikel 5a
1. Als begunstigers van de vereniging kunnen worden
toegelaten non-profit organisaties, zoals overheidsof semi-overheidsinstanties en onderwijsinstellingen,
welke in de hiervoor in artikel 5 lid 1 genoemde ge-
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meenten zijn gevestigd casu quo kantoorhouden,
alsmede oud-ondernemers die tijdens hun ondernemerschap lid van de vereniging zijn geweest.
Het in artikel 5, leden 2 en 3 en in artikel 6 ten aanzien van de leden bepaald is van overeenkomstige
toepassing op de begunstigers.
De ledenvergadering kan de bijdrage van de begunstigers jaarlijks vastleggen in de in artikel 9 lid 1 bedoelde vergadering.
De begunstigers zullen het door de vereniging uit te
geven periodiek ontvangen; zij hebben de bevoegdheid de informatieve bijeenkomsten van de vereniging bij te wonen en deel te nemen aan de overige
activiteiten van de vereniging, met uitzondering van
het in de volgende zin bepaalde.
Toegang tot en stemrecht in huishoudelijke vergaderingen hebben zij niet; het bestuur kan echter aan
begunstigers toestaan een huishoudelijk gedeelte
van een bijeenkomst bij te wonen.

Ereleden
Artikel 5b
De vereniging kent ereleden. Ereleden zijn zij die wegens
buitengewone verdiensten jegens de vereniging en/of
haar leden of in het kader van de doelstelling van de
vereniging door het bestuur daartoe zijn benoemd.
In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 5 lid 3 is het
erelidmaatschap persoonlijk en niet gebonden aan het
bedrijf of de zakelijke activiteiten van het lid.
Een erelid is vrijgesteld van betaling van contributie.
Een erelid komen alle rechten toe welke aan een lid toekomen met uitzondering van het stemrecht in de ledenvergadering.
Einde lidmaatschap
Aritkel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid. Deze opzegging
dient voor één oktober schriftelijk te geschieden,
met ingang van het daaropvolgend verenigingsjaar;
b. van leden rechtspersonen, wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan en van leden natuurlijke personen bij het staken van de zakelijke
activiteiten;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze
geschiedt door het bestuur wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap als bedoeld in artikel 5 te voldoen
of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
d. door ontzetting. Ontzetting geschiedt door de
ledenvergadering en kan worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Bij opzegging namens de vereniging, bij ontzetting
uit het lidmaatschap, op de wijze als in lid 1 d van dit
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artikel bepaald, eindigt het lidmaatschap met onmiddellijke ingang.
De contributie over het lopende verenigingsjaar blijft
echter voor het geheel verschuldigd.
Bij het einde van het lidmaatschap verliest het lid alle
aanspraken op enig aandeel in de bezittingen der
vereniging.

Bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur der vereniging bestaat uit tenminste vijf
leden, gekozen door de vergadering uit de leden natuurlijke personen en/of degenen, die een leidende
functie of management functie hebben bij de leden
ondernemingen, ongeacht de rechtsvorm, voor een
periode van drie jaar. Het bestuur verdeelt onderling
zijn functies. De voorzitter wordt rechtstreeks door de
leden benoemd.
2. Jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering
treedt tenminste een bestuurslid af volgens een door
het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn slechts één maal direct herkiesbaar.
Vertegenwoordiging
Artikel 8
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden. Het bestuur kan volmacht
verlenen aan één der bestuursleden om voor een speciaal doel de vereniging zelfstandig te vertegenwoordigen.
Ledenvergaderingen
Artikel 9
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar wordt een ledenvergadering gehouden, de jaarvergadering. In deze vergadering komen
in ieder geval aan de orde:
de rekening en verantwoording van het bestuur van
zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beheer en beleid, de ver- of herkiezing van bestuursleden, en de vaststelling der contributie.
2. Voorts worden ledenvergaderingen gehouden zo
vaak als het bestuur zulks nodig oordeelt of op grond
van de wet of de statuten verplicht is een vergadering te houden en zo vaak als een/tiende gedeelte
der leden zulks wenst. Als de vereniging meer dan
vijftig leden telt is het bestuur verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen wanneer vijf leden daarom
verzoeken. De op verzoek van de leden bijeen te
roepen vergadering moet binnen een maand na ontvangst van het verzoek worden gehouden.
3. De leden worden schriftelijk voor de vergaderingen
opgeroepen, onder vermelding van de agenda, tenminste twee weken voor de vergadering.
Artikel 10
De vergaderingen worden gehouden te Alphen aan den
Rijn.
Artikel 11
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk
gestemd, tenzij de vergadering bij acclamatie een persoon benoemd of ontslagen verklaart. Alle besluiten,
behalve gevallen waaromtrent in deze statuten anders is
bepaald, worden genomen bij gewone meerderheid van
de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
Elk lid kan slechts één stem uitbrengen. Een lid kan zich
niet door een ander lid laten vertegenwoordigen.
Bij staking van de stemmen over zaken wordt het nemen
van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld;
staken de stemmen dan wederom, dan wordt het voorstel
als verworpen beschouwd.

Indien bij het stemmen over personen de stemmen staken, beslist het lot.
Geldmiddelen
Artikel 12
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
1. de jaarlijkse contributie;
2. een hoofdelijke omslag, indien en voor zover door de
algemene vergadering daartoe wordt besloten;
3. toevallige baten.
Contributie en omslag
Artikel 13
1. De contributie wordt jaarlijks op voorstel van het
bestuur door de jaarvergadering vastgesteld.
2. De algemene vergadering kan besluiten het bestuur
te machtigen een hoofdelijke omslag te heffen.
Huishoudelijk reglement, commissies
Artikel 14
1. De ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen dat geen bepalingen mag bevatten
in strijd met de wet of deze statuten. Vaststelling en
wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschiedt
op voorstel van het bestuur en bij besluit van
twee/derde meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. Het bestuur kan commissies instellen aan welke
commissies bepaalde deeltaken en bevoegdheden
kunnen worden toegewezen onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Van de activiteiten van de
commissies doet het bestuur verslag in de in artikel 9
lid 1 bedoelde vergadering of in het door de vereniging uitgegeven periodiek.
Statutenwijziging
Artikel 15
Wijziging in deze statuten kan slechts worden aangebracht bij een besluit van de ledenvergadering genomen
met tenminste twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot zodanige vergadering moet de voorgestelde wijziging woordelijk worden overlegd.
Wordt bedoelde versterkte meerderheid niet, maar de
gewone meerderheid wel verkregen, dan wordt op een
volgende vergadering andermaal over het voorstel gestemd; wordt ook dan de versterkte meerderheid niet
verkregen, dan is het voorstel verworpen.
Ontbinding
Artikel 16
De vereniging wordt ontbonden door een desbetreffend
besluit van de ledenvergadering, op de totstandkoming
van welk besluit het bepaalde in artikel 15 van toepassing
is. Tenzij bij het besluit anderen als zodanig worden aangewezen is het bestuur met de liquidatie belast.
Bij het besluit tot ontbinding stelt de ledenvergadering de
bestemming van een eventueel batig saldo vast.
Slotbepaling
Artikel 17
In gevallen waarin noch de wet, noch de statuten, noch
het Huishoudelijk Reglement voorzien, beslist het bestuur.
Overgangsbepaling
Artikel 18
Het in artikel 5 lid 1 bepaalde is niet van toepassing op
diegenen die op het moment van de onderhavige statutenwijziging lid van de vereniging zijn.

