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STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

(MENGVORM). 
 

Artikel 1.  Naam en zetel: 

 
De vereniging draagt de naam Meiinoar Ien. 
Zij is gevestigd  te De Knipe in de gemeente Heerenveen. 

 

Artikel 2.  Doel van de vereniging: 

 

1. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van het 
dorp De Knipe en die van haar inwoners te behartigen in 

de meest brede zin des woords. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. Het houden van vergaderingen voor leden en bestuur. 

b. Het organiseren van andere overlegvormen, zoals 

commissies en werkgroepen voor de aanpak van 

bepaalde zaken. 

c. Het steunen van bestaande of nog op te richten 

plaatselijke verenigingen, die voor het dorp en haar 

inwoners van belang zijn. 

d. Het in contact treden met bevoegde instanties om de 

belangen van het dorp en die van haar inwoners te 

bepleiten. 

e. Het ontwikkelen van andere activiteiten, die 

dienen  ter verhoging van het welzijn van haar dorp 

en haar  inwoners. 

 

Artikel 3.  Duur van de vereniging: 

 

De vereniging werd opgericht op 16 januari 1968 als gefuseerde 

voortzetting van de toenmalige verenigingen van Plaatselijk 

Belang te Benedenknijpe en te Bovenknijpe en is aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 

Artikel 4.  Leden: 

 

Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die 

wonen in het dorpsgebied van De Knipe en rechtens worden 

aangemerkt als hoofdbewoner van een pand, alsmede contributie 

betalen. Indien er sprake is van gezinsverband, of 

samenlevingsverband, wordt de partner ook als lid beschouwd. 

Overige gezinsleden van 18 jaar en ouder kunnen zelfstandig lid 

worden, mits zij contributie betalen. 

Artikel 5.  Aanmelding als lid: 

 

Degene die lid wil worden, geeft zich daartoe op bij een der 

bestuursleden. 

Het bestuur houdt een register bij, waarin zijn opgenomen de 

namen en adressen van alle leden en voorts de gegevens, die van 

belang zijn voor de betaling van de contributie. 

Artikel 6.  Einde van het lidmaatschap: 

 

Het Lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden 
b. door verhuizing naar een andere plaats 
c. door schriftelijke of mondelinge opzegging van het lid 
d. door schriftelijke opzegging door het bestuur, wanneer 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren. In dit geval kan het aangeschreven lid 

binnen vier weken beroep aantekenen op de algemene 

ledenvergadering. 

  



 

1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit de 
voorgedragen kandidaten. 

2. Het bestuur -alsmede een aantal van tien of meer leden- 
zijn bevoegd om kandidaten te stellen. 

3. De kandidaten van het bestuur moeten gelijk met de oproep 
voor de algemene ledenvergadering worden bekend gemaakt. 

4. Een kandidaatstelling door tien of meer leden  moet voor de 
aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij 

het bestuur worden ingediend. 

5. Zijn er geen kandidaten gesteld, dan is de algemene 
ledenvergadering vrij in de keus. 

 

Artikel 7.  Rechten en plichten van de leden: 

 

a. Het lidmaatschap geeft recht op deelnemen aan de 

algemene ledenvergaderingen. Het verplicht de leden tot 

naleving van de reglementen en tot opvolging van de door 

de algemene ledenvergadering genomen besluiten. 

b. De door de leden verschuldigde contributies en eventueel 

overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering. Per huishouden behoeft jaarlijks 

slechts eenmaal contributie te worden betaald. Onder 

huishouding worden verstaan; de alleenstaanden, de 

gehuwden en duurzaam samenlevenden. M.b.t. overige 

gezinsleden wordt verwezen naar het gestelde in artikel 4. 

c. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum 

uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn 

voldaan. 

d. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk 

is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid 

verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk niet zal 

worden ingevorderd. 

Artikel 8.  Geldmiddelen: 

 

De geldmiddelen der vereniging worden verkregen uit contributies 

van de leden, uit bijdragen van begunstigers, uit eventuele 

verkrijgingen ingevolge schenkingen, erf stellingen of legaten, 

alsmede uit eventuele toevallige baten. 

Artikel 9.  Het bestuur: 

 

a. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene 

ledenvergadering vastgesteld, slechts leden zijn 

verkiesbaar tot bestuurslid. Het bestuur bestaat uit 

tenminste vijf leden en maximaal zeven leden, wettelijk 

meerderjarig. 

b. De bestuursleden worden benoemd, geschorst, of ontslagen  

bij besluit van de algemene ledenvergadering. Benoeming 

geschiedt bij volstrekte meerderheid. Schorsing of 

ontslag door tenminste twee/derde van de uitgebrachte 

stemmen. Een schorsing moet binnen drie maanden worden 

gevolgd door een besluit tot ontslag. 

c. het bestuur moet er bij haar kandidaatstelling voor 

bestuursleden, naar streven dat de verschillende buur 

ten/wijken/alsmede groeperingen in redelijkheid zo goed 

mogelijk vertegenwoordigd zijn in het bestuur. 

d.  

 

  



 
Artikel 10.  Bestuurstermijn: 

 

a. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar, 
waarna zij aftredend zijn en eventueel herkiesbaar. De 

zittingsperiode van een bestuurslid kan aaneengesloten 

maximaal 6 jaar zijn. 

b. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het 
rooster de plaats van zijn voorganger in. 

c. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen. Het 
bestuurslidmaatschap eindigt ook door het eindigen van het 

lidmaatschap van de vereniging. 

d. Bij een vacature in het bestuur kan met de vervulling worden 
gewacht tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

e. Bij een unaniem aftreden van het bestuur dient zij de lopende 
zaken te behartigen totdat een nieuw bestuur is gekozen op een 

door het aftredende bestuur uit te schrijven algemene 

ledenvergadering. 

Artikel 11.  Vertegenwoordiging: 

 

De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door 

alle bestuurders gezamenlijk. 

Het bestuur kan de voorzitter en secretaris, of bij afwezigheid 

een hunner een plaatsvervanger aanwijzen om de vereniging als 

zodanig te vertegenwoordigen. 

Artikel 12.  Bestuursvergaderingen: 

 

a. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris 
en een penningmeester. 

b. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering 
wordt gehouden. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op 

verzoek van tenminste twee bestuursleden. 

c. De voorzitter en de secretaris stellen de agenda vast. 

d. De voorzitter is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda 
te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden. 

e. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een 
onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit. 

f. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

g. Voor het nemen van besluiten moet tenminste twee/derde van de 
bestuursleden aanwezig zijn. 

h. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken 
mondeling, tenzij unaniem wordt besloten hiervan af te wijken. 

i. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door een 
bestuurslid een besluitenlijst opgemaakt. 

j. Het bestuur vergadert tenminste 10 keer per jaar. 

  



 
Artikel 13.  Rekening en verantwoording: 

 

a. Het verenigingsjaar van de vereniging loopt van 
1 januari t/m/ 31 december en is gelijk aan het 
boekjaar. 

b. In de algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn 
jaarverslag uit en doet onder overlegging van een staat 

van baten en lasten, rekening en verantwoording over 

zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd financieel 

beleid. 

c. Het bestuur benoemt jaarlijks uit de leden een commissie 
van 2 leden, welke geen bestuurslid zijn. Deze commissie 

onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur 

en brengt aan de alg. ledenverg. verslag van haar 

bevindingen uit. Verkiezing en aftreden van de 

commissieleden  wordt geregeld door het bestuur. 

Artikel 14.  Algemene ledenvergadering: 

 

a. Jaarlijks wordt minimaal een algemene ledenvergadering 
gehouden en wel in het eerste kwartaal van het 

verenigingsjaar. Daarin legt het bestuur rekening en 

verantwoording af van het door haar gevoerde beleid van het 

afgelopen jaar. 

b. Een algemene ledenvergadering wordt binnen 30 dagen gehouden 
krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur of 

op een schriftelijk verzoek van tenminste 20 leden. 

c. Ieder lid heeft toegang tot de alg. ledenvergadering en heeft 
de bevoegdheid aldaar het woord te voeren of voorstellen te 

doen. 

d. ieder lid heeft een stem en deze kan niet door een ge 
machtigde worden uitgebracht. Voor een stemming dient ieder 

aanwezig lid de presentielijst te tekenen. 

Artikel 15.  Agenda algemene ledenvergadering: 

 

Op deze agenda worden de volgende punten aan de orde gesteld. 

a. Notulen vorige algemene ledenvergadering. 
b. In openingswoord van de voorzitter belangrijkste 

beleidspunten van het afgelopen verenigingsjaar. 

c. Jaarverslag penningmeester alsmede verslag kascommissie, 
benoemen bestuursleden. 

d. Eventueel door de leden ingediende voorstellen. 
e. Van het verhandelde op de algemene ledenvergadering worden 

door de secretaris of notulist notulen opgemaakt. Deze 

notulen worden door de voorzitter en secretaris/ notulist 

vastgesteld en ondertekend na goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering. 

f. De voorzitter is belast met het leiden van de algemene leden-
vergadering. Bij zijn afwezigheid neemt een ander bestuurslid 

deze taak over. 

  



 
Artikel 16.  Besluitvorming algemene ledenvergadering: 

 

a. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden bij 
volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Over personen 

wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd, tenzij de 

voorzitter of de alg. ledenvergadering anders besluit. 

b. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

c. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte 
meerderheid van stemmen verkregen, dan vindt een tweede 

stemming plaats. Indien dan ook niemand de meerderheid 

behaalt, wordt een derde stemming gehouden tussen de personen 

die de meeste stemmen op zich verenigden. Er vinden tussen 

hen zoveel stemmingen plaats als nodig zijn, om een persoon 

met volstrekte meerderheid van stemmen te verkiezen (de helft 

plus 1). 

d. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een of 
meerdere leden hoofdelijke stemming verlangt (en). 

e. Het bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van 
de algemene ledenvergadering. 

Artikel 17.  Ontbinding van de vereniging: 

 

In geval van ontbinding van de vereniging wordt de bestemming van 

het batig saldo vastgelegd bij een Besluit van de algemene 

ledenvergadering, waarin tevens ook de formele aspecten van de 

ontbinding worden vastgelegd. 

Artikel 18.  Onvoorzien: 

 

Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin dit reglement niet 

voorziet. 

 


