
Wij Juliana, bij de gratie Gods, 

 Koningin der Nederlanden, 

 Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. 

 

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van erkenning van de daarin genoemde, voor 

minder dan dertig jaren aangegane, verenigingen door goedkeuring van hare daarbij voorgelegde 

statuten; 

Gelet op de voorschriften der wet 22 april 1855 (Staatsblad n0. 32) in het algemeen en op art. 6, 

tweede lid, dier wet in het bijzonder; 

Op voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 15 maart 1973, Hoofdafdeling privaatrecht, 

onderafdeling Rechtspersonen, nr. ver. 72.498; 

Hebben gevonden en verstaan: 

De overlegde statuten der navolgende verenigingen goed te keuren en deze vereniging mitsdien te 

erkennen, te weten; 

1. Enz. 

10.  Vereniging voor natuur- en landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas 

“De Carnisse Grienden”, gevestigd te Rhoon; 

11.enz. 

Onze minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Soestdijk, 26 maart 1973 

(get.)   Juliana 

De Staatssecretaris van Justitie, 

(get) J.H. Grosheide 

 

Voor uittreksel conform, 

Het hoofd van Post- en Archiefzaken 

Van het Ministerie van Justitie, 

Voor deze, 
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Vereniging voor natuur- en landschapsbescherming 

Voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas 

“De Carnisse Grienden”  

Ontwerpstatuten 

Art. 1 

Naam, oprichting, domicilie 

De vereniging draagt de naam Vereniging voor natuur- en landschapsbescherming voor Midden-

IJsselmonde en Oude Maas “De Carnisse Grienden”. 

Zij is opgericht op 7 maart 1972 en is gevestigd te Rhoon. 

Art. 2 

Duur 

De vereniging is opgericht voor een looptijd van 29 jaar en 11 maanden, welke derhalve eindigt 6 

februari 2002. 

Art. 3 

Voortzetting 

Ten minste 6 maanden voor afloop van deze termijn wordt door de Algemene Ledenvergadering 

beslist over het al dan niet voortbestaan der vereniging 

Art. 4 

Verenigingsjaar 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste verenigingsjaar loopt van de 

dag van aanvang der vereniging tot 31 december 1972. 

Art. 5 

Doel 

a. De vereniging stelt zich ten doel: 

a. De bevordering van het milieubewustzijn in het algemeen; 

b. Het wekken van belangstelling voor de waarden van de natuur en het oude 

cultuurlandschap in het gebied van Midden-IJsselmonde en de Oude Maas in het 

bijzonder 

En streeft naar een zo goed mogelijke bescherming  en herstel van deze natuur en dit 

cultuurlandschap, waaronder het in standhouden van griend- vloedbos- en andere 

revieroevervegetaties, die aan de Oude Maas eigen zijn en aan het voorkomen van 

verdere aantasting van het in de loop der eeuwen gegroeide polderlandschap. 

b. Zij tracht dit doel te bereiken met alle daartoe geoorloofde middelen. 

Art. 6 

Soorten van leden, donateurs 



a. De vereniging bestaat uit ereleden, gewone leden, gezinsleden en bijzondere leden; 

b. Ereleden zijn natuurlijke personen, die als zodanig wegens hun bijzondere verdiensten jegens 

de vereniging of haar doel door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd; voor een 

zodanig besluit is tenminste een 2/3 meerderheid van de op de vergadering aanwezige 

stemgerechtigde leden vereist. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

c. Gewone leden zijn natuurlijke personen, wonende in of buiten Nederland. 

d. Gezinsleden zijn natuurlijke personen, inwonend  bij een gewoon lid; 

e. Bijzondere leden zijn verenigingen of andere rechtspersonen, gevestigd binnen of buiten 

Nederland. 

f. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die geen lid zijn, doch het werk der vereniging 

steunen met een jaarlijkse bijdrage; 

g. De jaarlijkse minimum contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

Art.7 

Lidmaatschap 

a. Voor toetreding als gewoon of gezinslid is mondelinge of schriftelijke aanmelding bij de 

secretaris van de vereniging vereist; 

b. Voor toetreding als bijzonder lid is schriftelijke aanmelding bij de secretaris vereist. 

Art. 8 

Einde lidmaatschap 

a. Het lidmaatschap eindigt op 31 december van het jaar, waarin door het betrokken lid vóór 1 

december schriftelijke opzegging aan de secretaris werd gedaan. 

b. Het lidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang door overlijden of verlies van 

rechtspersoonlijkheid. 

c. Het lidmaatschap eindigt voorts door vervallenverklaring krachtens een schriftelijk 

gemotiveerd besluit van het bestuur. De vervallen verklaring kan worden gestuit doordat 

betrokkenen binnen vier weken na ontvangst van het besluit van het bestuur der vereniging 

schriftelijk in kennis stelt in beroep te willen gaan bij de Algemene ledenvergadering. In haar 

eerstvolgende vergadering beslist de Algemene ledenvergadering op dit beroep, waarbij de 

vervallenverklaring een definitief karakter krijgt, danwel wordt opgeheven. In de oproep tot 

deze vergadering moeten zowel de motiveringen van het bestuur als de motiveringen van de 

betrokkenen vermeld zijn. 

Art. 9 

Bestuur 

a. Het bestuur bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 10 meerderjarige personen, van wie 3 de 

functies vervullen van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. 

b. De leden van het bestuur worden uit en door de Algemene Ledenvergadering gekozen voor 

een zittingsperiode van 2 jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar. 

c. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering uit het bestuur in die hoedanigheid 

gekozen. 

d. De verdeling der overige functies wordt door het bestuur onderling geregeld. 

Art. 10 



De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks 

Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 

Art. 11 

Tot het nemen van een geldig besluit door het bestuur is de tegenwoordigheid van tenminste de 

kleinste meerderheid van het aantal bestuursleden, waaronder minstens 1 lid van het Dagelijks 

Bestuur, vereist. 

Art. 12 

Besluiten van het bestuur moeten met een gewone meerderheid worden genomen. Bij het staken 

van de stemmen over zaken wordt een tweede stemming gehouden en indien de stemmen ten 

tweede male staken, wordt er geacht geen beslissing te zijn genomen; indien echter het niet nemen 

van een beslissing strijdig zou zijn met het doel der vereniging, kan de voorzitter aan de Algemene 

Ledenvergadering een beslissing vragen. 

Art. 13 

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging. Het kan zich daarbij doen bijstaan 

door werkgroepen, welker samenstelling, taak en werkwijze door het bestuur worden geregeld. 

Art. 14 

Bij afwezigheid, ontstentenis of tussentijds aftreden van de voorzitter wordt, totdat in de vacature 

door benoeming door de Algemene Ledenvergadering is voorzien, diens functie door de secretaris 

resp. de penningmeester waargenomen. 

Art. 15 

Financiën 

De inkomsten der vereniging bestaan uit: 

1. Contributies 

2. Giften, donaties, toevallige baten, erfstellingen en legaten. 

3. Subsidies 

4. Alle overige haar toevloeiende baten. 

Art. 16 

De boeken en bescheiden der penningmeester worden na afloop van het verenigingsjaar nagezien 

door de kascommissie, bestaande uit t5enminste 3 leden en 3 plaatsvervangende leden. 

De leden van de kascommissie en plaatsvervangende leden zijn slechts eenmaal terstond in de 

kascommissie herkiesbaar. 

Art. 17 

De Algemene Ledenvergadering 

1. De Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen: 

a. Voor een bijeenkomst binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar. 

b. Indien het bestuur dit wenselijk acht. 

c. Indien ten minste 1/5 deel der stemgerechtigde leden hun verlangen daartoe 

schriftelijk aan het bestuur mededeelt.. Dit verzoek dient de punten, die zij 



behandeld wensen te zien en de motiveringen daarvan te bevatte. Het bestuur is 

verplicht binnen 5 weken na ontvangst van het verzoek de Algemeen 

Ledenvergadering bijeen te roepen voor een bijeenkomst, die uiterlijk 9 weken na 

ontvangst van het verzoek moet plaatsvinden. Komt het bestuur deze verplichting 

niet na, dan hebben bedoelde leden het recht zelf tot bijeenroeping van de 

Algemene Ledenvergadering over te gaan. 

2. Aan de vergadering, genoemd onder punt 1a worden de volgende punten ter behandeling 

voorgelegd: 

a. Rekening en verantwoording van het bestuur over het beleid van het afgelopen jaar. 

b. Het verslag van de kascommissie over het afgelopen verenigingsjaar. 

c. Benoemen van de kascommissie voor het lopende verenigingsjaar. 

d. De begroting voor het lopende verenigingsjaar. 

Art. 18 

1. De oproep voor een bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering vindt plaats door een 

schriftelijk bericht, dat ten minste 3 weken vóór de bijeenkomst aan de leden verzonden 

wordt. 

2. De Algemene Ledenvergadering zal betreffende zaken, die ingevolge deze statuten aan haar 

gedelegeerd zijn, slechts besluiten kunnen nemen, indien deze in de onder 1 genoemde 

oproep vermeld zijn. 

3. Indien de onder 1 genoemde oproep candidaatstelling voor een vacature in het bestuur of 

voor de functie van voorzitter behelst, zullen ten minste 10 stemgerechtigde leden tenminste 

10 dagen vóór de vergadering door middel van een schriftelijke mededeling aan het 

secretariaat tegencandidaten gesteld kunnen worden. Het bestuur zal terstond na ontvangst 

deze mededelingen schriftelijk ter kennis aan de leden brengen. 

Art. 19 

In een bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering heeft ieder lid van 16 jaar of ouder recht tot 

uitbrengen van niet meer dan 1 stem. 

Bijzondere leden kunnen hun stem uitbrengen door middel van een daartoe bij schriftelijke volmacht 

aangewezen natuurlijke persoon. 

Art. 20 

Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen, voorzover niet uitdrukkelijk anders is 

bepaald, met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. 

Art. 21 

Wijziging der Statuten 

Voorstellen tot wijziging der statuten kunnen worden ingediend door het bestuur of door een 

stemgerechtigd lid. Wijzigingen van de statuten kunnen alleen met een meerderheid van minstens 

2/3 der uitgebrachte geldige stemmen en met Koninklijke Goedkeuring. 

Art. 22 

Liquidatie van de vereniging 

De vereniging kan ontbonden worden door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het 

bestuur of van een stemgerechtigd lid. Hiertoe is een meerderheid van tenminste 2/3/ der 



uitgebrachte geldige stemmen vereist, terwijl tenminste ¾ van het aantal stemgerechtigde leden 

aanwezig moet zijn. 

Art. 23 

Na aanneming van het voorstel tot ontbinding van de vereniging zal zo spoedig mogelijk worden 

aangevangen met de liquidatie. Met deze liquidatie wordt het bestuur belast, tenzij de in art. 22 

genoemde Algemene ledenvergadering anders beslist. 

Deze vergadering beslist tevens over de bestemming van een eventueel batig saldo. 

Art. 24 

Geschillen 

Geschillen tussen bestuur en leden worden beslist door de Algemene Ledenvergadering. 

Art. 25 

Slotbepalingen 

a. In afwijking van het in art. 9 bepaalde, treden voor de eerste maal als leden van het 

voorlopige bestuur op; 

Mr. E. van Hagen-Portheide, Rhoon 

J.P. Bastemeyer, Rhoon 

Mr. J. de Monchy, Rhoon 

P. Groenenboom, Rhoon 

P. Germeraad, Rhoon 

B. Kemper, Poortugaal 

Mr. J.C. Schoorel-Eggink, Rhoon 

Tinhout-van der Vlerk, Rhoon 

C.P. de Vries-Deckers, Rhoon 

b. In afwijking van het in art. 9 bepaalde treden alle leden van het voorlopige bestuur af in de 

bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering in het jaar 1973. Zij zijn terstond 

herkiesbaar als leden van het alsdan, in overeenstemming met art. 9, te verkiezen bestuur. 

 

 


