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STATUTEN van de vereniging    “Stop de stank“ 
 
 
NAAM EN ZETEL. 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: “Stop De Stank” 
Artikel 2. 
Zij is gevestigd te Deurne. 
 
DUUR. 
Artikel 3. 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Artikel 4. 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december daaropvolgend. 
 
DOEL EN MIDDELEN 
Artikel 5. 
De vereniging stelt zich ten doel: 
- het bevorderen van de kwaliteit van het leefmilieu in de meest uitgebreide zin. 
- te streven naar optimale kwaliteit van lucht, water, bodem en voedsel. 
- het bevorderen van leefbaarheid en duurzaamheid (Brundtland definitie) 
De vereniging is niet gebonden aan enige partij of groepering op economisch, politiek of levensbeschouwelijk 
gebied. Het werkgebied bestrijkt de gemeente Deurne. 
Artikel 6. 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a  het bevorderen van strikte handhaving van wet- en regelgeving met betrekking tot 
lucht-, water- en bodemkwaliteit. 
b het bestrijden van negatieve gevolgen van besluiten van de overheid betreffende   
leefbaarheid en duurzaamheid. 
c het bevorderen van openbaarheid van alle ambtelijke rapporten, politieke besluiten 
en wetenschappelijke gegevens die betrekking hebben op aantasting van de leefbaarheid  en verontreiniging van het 
milieu. 
d het bevorderen van openbaarheid bij besluitvorming betreffende leefbaarheid en  
duurzaamheid. 
e het informeren van de bevolking over gevolgen van (voorgenomen) politieke 
besluiten die betrekking hebben op leefbaarheid. 
f samenwerking met instellingen, verenigingen, overheidsinstanties en deskundigen 
die een gelijk of verwant doel nastreven. 
k het gebruiken van alle legale middelen die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling. 
 
LEDEN. 
Artikel 7. 
De vereniging kent: 
a gewone leden 
b gezinsleden 
c jeugdleden 
d donateurs  
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Artikel 8. 
Gewone leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder die zich bij het secretariaat als lid hebben 
aangemeld. 
Artikel 9. 
Gezinsleden zijn leden van het gezin (of een andere samenlevingsvorm) van een gewoon lid die zich bij het 
secretariaat als lid hebben aangemeld. 
Artikel 10. 
Jeugdleden zijn natuurlijke personen beneden de leeftijd van achttien jaar maar ouder dan veertien jaar, die zich bij 
het secretariaat als lid hebben aangemeld. 
Artikel 11. 
Donateurs zijn niet-leden die de vereniging incidenteel of jaarlijks geldelijk steunen. 
Artikel 12 
Gewone leden en jeugdleden hebben stemrecht en brengen bij stemmingen elk één stem uit. Stemgerechtigd zijn 
leden die lidmaatschapsgeld hebben betaald. 
Artikel 13. 
Alle leden zijn verplicht de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen, tenzij anders 
bepaald. 
 
EINDE LIDMAATSCHAP. 
Artikel 14. 
Het lidmaatschap eindigt door: 
a. opzegging 
b. royement 
c. overlijden of verlies van rechtspersoonlijkheid. 
Artikel 15. 
a Het bestuur kan een lid of jeugdlid royeren wegens wangedrag of wanbetaling. 
Betrokkene wordt in zo’n geval hiervan onmiddellijk en onder vermelding van redenen schriftelijk in kennis gesteld. 
b Onder wanbetaling wordt verstaan het na herhaalde aanmaning niet voldoen van het lidmaatschapsgeld. 
c   Onder wangedrag wordt verstaan het doen of nalaten van handelingen waardoor het aanzien van de 
vereniging en/of haar doeleinden worden geschaad. 
d Voor de wegens wangedrag geroyeerde staat beroep open bij de ledenvergadering. 
De ledenvergadering beslist in haar eerstvolgende bijeenkomst over het beroep. Het beroep moet op de agenda 
worden vermeld. 
e Na royement verliest het lid alle functies in de vereniging. 
Artikel 16. 
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren bij het secretariaat, uiterlijk één maand voor het begin 
van het nieuwe verenigingsjaar. 
 
LEDENVERGADERING. 
Artikel 17. 
De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Jaarlijks wordt tenminste één ledenvergadering 
door het bestuur bijeen geroepen.  
Leden worden tenminste vier weken voor de vergadering schriftelijk hiervan in kennis gesteld. 
Artikel 18. 
Indien tenminste tien procent (10%) van de leden schriftelijk en onder vermelding van de te behandelen punten aan 
het bestuur te kennen geven een ledenvergadering te willen houden, is het bestuur verplicht binnen zes weken een 
ledenvergadering uit te schrijven. 
Blijft het bestuur in dit opzicht in gebreke dan zijn leden gerechtigd een ledenvergadering bijeen te roepen. 
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BESTUUR. 
Artikel 19. 
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bij voorkeur bestaande uit een oneven aantal meerderjarige 
personen; tenminste drie en ten hoogste elf. 
Bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering. 
De ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij vindt dat daarvoor redenen zijn. Voor zo’n 
besluit moet tenminste tien procent (10%) van het aantal leden aanwezig zijn, waarbij een meerderheid van 
tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen is vereist. Als hieraan niet wordt voldaan, wordt 
binnen twee weken een nieuwe vergadering uitgeschreven met inachtneming van het gestelde in artikel 17, 2e 
alinea. In deze tweede vergadering is een gewone meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen. 
Artikel 20. 
De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. Bestuursleden wijzen uit hun midden een 
secretaris, een penningmeester en een plaatsvervangend voorzitter (vice-voorzitter) aan. 
Artikel 21. 
In één persoon kunnen ten hoogste twee bestuursfuncties worden verenigd. 
Artikel 22. 
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 
Artikel 23. 
Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester zijn gezamenlijk belast met de dagelijkse leiding van de 
vereniging. Ze dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het beheer van gelden en goederen en voor de 
uitvoering van alle besluiten van de ledenvergadering en van het bestuur. 
 
VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 24. 
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. 
Daarnaast vertegenwoordigen de voorzitter en secretaris gezamenlijk de vereniging zowel in als buiten rechte. 
Het bestuur en daarnaast de voorzitter samen met de secretaris, zijn bevoegd de vereniging aan derden en derden 
aan de vereniging te verbinden binnen de regels vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Artikel 25. 
Bij afwezigheid van voorzitter en/of secretaris wijst het bestuur uit zijn midden leden aan om hen gedurende hun 
afwezigheid te vervangen. 
 
 
 
GELDMIDDELEN EN BEZITTINGEN. 
Artikel 26. 
De vereniging genereert haar middelen uit: 
a. contributies 
b. giften 
c. andere baten  
Artikel 27. 
Giften, schenkingen, legaten, subsidies en erfenissen kunnen, indien hieraan voorwaarden verbonden zijn, alleen 
door het bestuur worden aanvaard na voorafgaande, afzonderlijke machtiging door de ledenvergadering; erfenissen 
alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
Artikel 28. 
Het bestuur is zonder toestemming van de algemene ledenvergadering niet bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en ook niet tot het sluiten van 



 
 
 
 
 
 

4 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 
Artikel 29. 
Het bestuur moet over het afgelopen jaar een gewoon jaarverslag en een financieel verslag bekend te maken en een 
begroting - en zo mogelijk een jaarplan - voor het komende jaar vaststellen. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
Artikel 30. 
De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin geen bepalingen mogen voorkomen die strijdig 
zijn met de wet of met de statuten. Voor de  totstandkoming van het huishoudelijk reglement geldt hetgeen van 
toepassing is in artikel 18 laatste alinea. 
Artikel 31. 
Het huishoudelijk reglement regelt de interne aangelegenheden van de vereniging. 
 
WIJZIGING VAN DE STATUTEN. 
Artikel 32. 
Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen alleen worden behandeld in een ledenvergadering, als 
stemgerechtigde leden daarvan tenminste vier weken tevoren van in kennis gesteld zijn. Voor het aannemen van 
deze voorstellen is tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen vereist. Daarbij is ook het 
bepaalde in artikel 18 laatste alinea van toepassing. De wijziging treedt in werking zodra deze is vastgelegd in een 
notariële akte. 
  
ONTBINDING EN LIQUIDATIE. 
Artikel 33. 
De vereniging wordt ontbonden als de ledenvergadering hiertoe besluit. Het voorstel tot ontbinding moet minstens 
twee maanden tevoren aan de leden worden bekend gemaakt. 
Het besluit tot ontbinding vereist een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige 
stemmen, waarbij tenminste tien procent (10%) van het aantal leden aanwezig moet zijn. Hierbij is ook het bepaalde 
in artikel 19 van toepassing. 
 
Artikel 34. 
Een ledenvergadering stelt vast welke bestemming gegeven zal worden aan de bezittingen van de vereniging en 
benoemt een commissie die met de liquidatie wordt belast.  
 
Voorzitter M. Berkers: 
 
Secretaris E.Holman: 
 
Penningmeester L.v.Beurden: 
 
 


