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BEZORGD LIENDERT 
STATUTEN 
Versie vastgesteld op Algemene Ledenvergadering per 6-4-2022 

OVERZICHT 

1. Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 

● De naam van de vereniging is: Bezorgd Liendert. 

● Bezorgd Liendert is gevestigd te Amersfoort 

● Bezorgd Liendert bezit een beperkte rechtsbevoegdheid, wordt ook wel een informele vereniging 

genoemd. 

● Bezorgd Liendert kan geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn. 

● Bezorgd Liendert is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK nummer: 78644941 

2. Duur 

● De vereniging is opgericht op 17 juli 2020 voor onbepaalde tijd. 

● Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het verenigingsjaar valt 

samen met het vereniging jaar. 

3. Doel 

● Het doel van de vereniging is om de leefbaarheid van de wijk Liendert in Amersfoort voor haar 

bewoners te behouden of te vergroten. 

● Bezorgd Liendert streeft dit doel na door bewoners en belanghebbenden van de wijk Liendert in 

Amersfoort te informeren en te mobiliseren, actief besluitvorming door gemeente en derden aangaande 

de wijk Liendert te beïnvloeden en alle andere wettelijk toegestane activiteiten te verrichten welke leiden 

tot realisatie van het genoemd doel. 

● Bezorgd Liendert heeft geen winstoogmerk. 

4. Lidmaatschap 

● De vereniging accepteert alleen natuurlijke personen als leden. 

● Eenieder kan als lid worden toegelaten door een verzoek in te dienen bij het bestuur. Het bestuur zal 

een besluit nemen over de toelating. 

● Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kengroepleden en leden. 

o Voor kerngroepleden geldt dat een jaarlijkse contributie verplicht is. Zij kunnen zich abonneren 

op alle email gericht aan info@bezorgdliendert.nl en kunnen daarmee ook rechtstreeks 

reageren op deze emails. Kerngroepleden kunnen op hun verzoek toegevoegd worden aan de 

WhatsApp groep ‘Petit Comité Bez Liendert’. Kerngroepleden staan als zodanig ook aangeven 

op de website van Bezorgd Liendert (https://bezorgdliendert.nl/wie-en-wat-is-bezorgd-liendert/ 

). 

o Overige leden kunnen op hun verzoek opgenomen worden in de WhatsApp groep ‘Leden Bez 

Liendert’. Zij ontvangen geen email direct gericht aan info@bezorgdliendert.nl en zijn niet 

verplicht tot het betalen van contributie. 

o Op ieder moment van het jaar kan schriftelijk worden aangeven tot welke groep men wilt 

behoren, kerngroepleden of leden. 

o Als een kerngroeplid in de loop van het jaar wenst op te geven vindt er geen restitutie van 

contributie plaats. 
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o Bij een algemene ledenvergadering is er geen onderscheid. Ieder lid heeft vertegenwoordigt 

één stem in geval van te nemen besluiten. 

● De leden van de verenging erkennen de doelstelling van de vereniging en werken mee aan de 

activiteiten die voortkomen uit de vereniging. 

● Er wordt door het bestuur een ledenregister bijgehouden.  

● Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. 

5. Schorsing 

Als een lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen, kan hij voor hoogstens 1 maand geschorst 

worden door het bestuur. De verplichtingen behorend bij het lidmaatschap blijven in stand gedurende de periode 

dat het lid geschorst is. Tijdens de schorsing kan het lid zijn rechten niet uitoefenen. 

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van maximaal 3 maanden, als een lid: 

● Bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen; 

● Door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. 

6. Rechten en verplichtingen 

De leden zijn gehouden aan: 

● De reglementen en statuten van de vereniging; 

● De besluiten van het bestuur en algemene ledenvergadering; 

● De verplichtingen die de vereniging aangaat, of die uit het lidmaatschap voortvloeien. 

7. Einde lidmaatschap 

● Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of ontzetting door de algemene ledenvergadering. 

● Opzegging van het lidmaatschap kan door een lid alleen plaatsvinden tegen het einde van een 

verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Dit gebeurt per e mail, waarbij 

het bestuur de ontvangst van de opzegging binnen 8 dagen dient te bevestigen.  

● Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen: 

o Wanneer een lid meerdere malen in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten; 

o Wanneer een lid een reglement of besluit van de vereniging zonder gegronde reden niet 

nakomt. 

8. Geldmiddelen 

● De vereniging haalt haar geldmiddelen uit sponsoring door bewoners en belanghebbenden van de wijk 

Liendert te Amersfoort. 

● Er wordt aan leden een vrijwillige contributie gevraagd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door 

de algemene ledenvergadering bepaald.  

9. Bestuur 

● Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 

ten minste twee personen. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter en een secretaris. 

● De voorzitter en secretaris worden benoemd door de algemene ledenvergadering. 

● Het bestuur blijft bestaan zolang er maar minimaal twee bestuursleden zijn. 

● De voorzitter wordt benoemd uit 1 van de leden. 

● De voorzitter kan ontslagen of geschorst worden door de algemene ledenvergadering. Hiervoor is een 

tweederdemeerderheid van uitgebrachte stemmen nodig.  
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● Het bestuur is na goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot het aangaan van 

overeenkomsten. Het bestuur is bij uitsluiting bevoegd om het dagelijks beleid van de vereniging te 

bepalen. 

● Het bestuur bepaalt de agenda van de vergadering en zit de vergadering voor.  

10. Vertegenwoordiging 

● Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niets anders voortvloeit. 

● Het bestuur is door haar leden gemachtigd om namens de vereniging op te treden. 

11. Algemene ledenvergadering 

● Aan de algemene ledenvergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 

de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

● Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering 

gehouden. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk acht. 

● De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een 

termijn van minimaal 14 dagen. De bijeenroeping gebeurt per e-mail aan alle leden met gelijktijdige 

vermelding van de agenda. 

● De agenda van de jaarvergadering omvat onder meer: 

o Vaststelling van de notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering; 

o Jaarverslag van het bestuur; 

o Financieel verslag van het afgelopen boekjaar; 

o Vaststelling van de contributies; 

o Benoeming bestuursleden. 

12. Besluitvorming 

● Elk lid heeft toegang tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

● Leden die geschorst zijn, mogen niet deelnemen aan de algemene ledenvergadering, tenzij zij bij de 

algemene ledenvergadering beroep hebben ingesteld om toch de vergadering bij te wonen. 

● Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. 

● Elk lid is gerechtigd om zijn stem uit te brengen door een ander schriftelijk te machtigen. 

● Stemming over zaken geschiedt mondeling dan wel schriftelijk indien dit noodzakelijk wordt geacht. 

13. Leiding en notulen 

● De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn 

plaatsvervanger. Zijn beiden verhinderd dan voorziet de vergadering daarin. 

● Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door een bestuurslid de besluiten 

vastgelegd. 

14. Statutenwijziging 

● Wijzigingen in de statuten kunnen pas doorgevoerd worden na het besluit van de algemene 

ledenvergadering waarin wordt aangekondigd dat de statutenwijzigingen zijn geaccepteerd. 

15. Ontbinding en vereffening 

● Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde algemene ledenvergaderingen moet worden 

medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De vereniging 

wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met 

ten minste tweederdemeerderheid. 
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● Nadat er is besloten om de vereniging te ontbinden is de algemene ledenvergadering bevoegd zitting 

hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars. 

● Nadat de vereniging is ontbonden, is het noodzakelijk om haar activa op te heffen. Bij een besluit tot 

ontbinding wordt de bestemming, een ANBI erkend goed doel, van een eventueel batig saldo bepaald. 

16. Slotbepaling 

● In alle gevallen waarin door de statuten, reglementen of wet niet is voorzien, beslist het bestuur. 

 

Aldus getekend: 

                                                                                                            ..-4-2022 

 ------------------------------------------------------------                    ----------------------------------------- 

 Naam            Thomas van der Eerden                                 Datum 

 

                                                                                                             ..-4-2022 

 ------------------------------------------------------------                    ----------------------------------------- 

 Naam             Eric Sprangers                                              Datum 

 


