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OPRICHTING VERENIGING

1

Heden, éénentwintig september tweeduizend, verschenen voor mij, mr. Jan Smit, -hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van de met verlof afwezigzijnde tnr. -Robert George Fierst van wijnandsbergen, notaris gevestigd te wageningen: 

-
1. mevrouw ir.ing. Bernardina Franciska van der Genugten, wonende te 6706 KT

\üageningen, Hollandseweg 144, geboren te Den Helder op veertien juni 

-
negentienhonderd zevenenzestig, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, 

-zich legitimerende met haar rijbewijs, nuÍlmer 3013851071;
2. de heer drs. Dirk Andreas Hoftijzer, wonende te 6706 AG Wageningen,

Churchillweg I28, geboren te Rotterdam op dertig december negentienhonderd -

vierenvijftig, gehuwd, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer 

-

M02745358;
3. de heer ir. Kornelis Jan Kleef, wonende te 6706 KT Wageningen,

Hollandseweg 144, geboren te Borger op twaalf juli negentienhonderd
zeventig, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, zich legitimerende met 

-zijn paspoort, nummer N38912670;
4. de heer ir. David Jan Postma, wonende te 6708 JA wageningen, J¿ftþe¡sf 

-731, geboren te Amsterdam op veertien februari negentienhonderd
vierenzestig, gehuwd, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer
N83341607

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten een vereniging en daarvoor -
vast te stellen de navolgende statuten:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging De Nieuwe Ronde.
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente'Wageningen
DOEL
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Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel haar leden te stimuleren tot het bijdragen aan 

-sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde landbouw
2. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door landbouwbedrijven die een 

-ecologisch verantwoord beheer voeren te ondersteunen
Verder zal zij trachten haar doel te bereiken door in de activiteiten van ds 

-
kwekerij "De Nieuwe Ronde" financieel en inhoudelijk te participeren. 

-

De leden zullen bij de diverse activiteiten betreffende de sociaal, economisch -
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en ecologisch verantwoorde landbouw worden betrokken en worden
geïnformeerd over die activiteiten.

BOEKJAAR
Artikel 3

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
De aanmelding tot het lidmaatschap van de vereniging geschiedt bij het bestuur.
De aanmelding tot het lidmaatschap kan eveneens geschieden door het inwllen en -indienen van het formulier voor de aanvraag van de oogstrechten bij de kwekerij 

-"De Nieuwe Ronde". Op dit formulier dient men uitdrukkelijk aan te geven of men .

al dan niet lid wil worden.
Artikel 5
Zij die behoren tot de huishouding van een actief lid met oogstrechten en die zelf -ook actief wensen te participeren in de activiteiten van de vereniging, kunnen zich -
eveneens aanmelden als lid
Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie 

-maanden, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de -
vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is 

-geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden
uitgeoefend
Artikel 7

i

l

1. Het lidmaatschap eindigt
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging, deze kan geschieden wanneer een -lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten

gesteld te voldoen, wanneer de verplichtingen jegens de vereniging, niet -worden nagekomen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet -
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in -
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt -

. ,./



&

of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts -

schriftelijk geschieden per één maart van het volgende verenigingsjaar. Echter -
kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd indien van de vereniging -
of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten -
voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum -
waartegen was opgezegd.

5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid
voorts mogelijk:
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn -beperkt op hun verplichtingenzijn verzwaard aan het lid bekend is 

-
geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van 

-
toepassing. Een lid is evenweg niet bevoegd door opzegging ssn þeslìti1 

-waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijnbezwaard -te zijnen opzichte te sluiten;
b. binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een

andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering op 

-voorstel van het bestuur
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

-desniettemin de bijdrage voor het geheel verschuldigd
GELDMIDDELEN
Artikel 8

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributie, bijdragen van de 

-
leden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en
schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die -na een -
voorstel daartoe ingediend door het bestuur- door de algemene vergadering zal -
worden vastgesteld.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gedeeltelijke ontheffing van de -verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen
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4. De inning van de bijdragen van de leden kan door derden geschieden, indien -en voor zovet die daarvoor door het bestuur zijn aangewezen.
BESTUUR
Artikel 9
1. Het besfuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. Het 

-aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij worden
benoemd door de algemene vergadering uit de leden.

2. Het bestuur stelt zoveel kandidaten als er plaatsen te vervullen zijn. De namen -
van de kandidaten moeten op de agenda van de desbetreffende algemene 

-
vergadering worden vermeld. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld mits de -
voordracht schriftelijk wordt ingediend bij de secretaris, ondertekend door ten -
minste drie leden, vóór aanvang van de vergadering

3. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van één jaar. Aftredende
bestuursled en z\jn terstond herkiesbaar

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt zodra het bestuurslid niet langer voldoet aarr -
devereistenvoorhetlidmaatschapgeste1denbijbeeindigingvanhet-
lidmaatschap van de vereniging.

5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zii 
-daartoe termen aarrwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid 

-vereist van twee derde der geldig uitgebrachte stefirmen.
6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen. Bij 

-
tussentijdse vakatures zalhet bestuur zo spoedig mogelijk een kandidaat 

-
schriftelijk voordragen aan de leden. Indien ten minste vijf procent y¿n ds 

-leden binnen twee weken na de voordracht schriftelijk bezwaar maakt tegen de -
kandidaat dan wel om een verkiezing verzoekt, zal het bestuur binnen yie¡ 

-weken na de voordracht een algemene vergadering uitschrijven.
7. Voortijdige ontbinding van het bestuur kan plaats vinden indien daartoe door -een algemene vergadering met een meerderheid van twee derde der geldig

uitgebrachte stemmen besloten wordt. In dat geval en ingeval van gelijktijdige -
ontslagname van alle bestuursleden dient door het aftredende bestuu¡ þi¡¡¡sn 

-drie weken te worden opgeroepen tot een nieuwe vergadering waarin een 

-
nieuw bestuur wordt gekozen zonder dat kandidaatstelling vooraf verplicht is. -

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en met ds 
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uitvoering en handhaving van de statuten, reglementen en besluiten. De 

-
werkwijze van het bestuur kan worden geregeld bij huishoudelijk reglement. 

-2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester kan ook in één 

-persoon verenigd zijn.
3. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding.
4. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 6 bepaalde wordt de vereniging -

vertegenwoordigd door het bestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden

5. Het bestuur blijft wettig geconstitueerd ook al is hun ledental gedaald beneden -
het statutair vereiste

6. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemdsn sf 

-bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij ds 

-vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, 2isþ y6s1 
-een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 

-ander verbindt. Op het ontbreken vandeze goedkeuring kan door en tegen 

-derden beroep worden gedaan.
7. Het bestuur kan geen besluiten nemen indien niet tenminste de helft van het 

-aantal zittende bestuursleden aanwezig is
8. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

-van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden -benoemd en eventueel ontslagen.
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige -
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de .

algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de -vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van
baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden -
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ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer -
hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakf.

3 De algemene vergadering kan jaarlijks uit de leden een commissie van fsn 

-
minste twee personen benoemen, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen -uit

4. vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een -deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door -
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en ituage van de boeken en bescheiden der vereniging te -
geven.

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden I en2, tien jaar 

-lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, -

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar wordf ssn 

-algemene vergadering gehouden (aarvergadering). In deze algemene
vergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 

-met eventueel het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. eventueel de benoeming van de in artikel 11 bedoelde commissie voor het -

volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vakatures;
d. voorstellen van het bestuur of van leden.

3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 

-
inachtneming van een termijn van veertien dagen.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke 

-
mededeling bevattende de te behandelen agendapunten.
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4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal -
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen 

-verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn 
-van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien ¿¿1þst 
-verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 

-

verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig -
artikel 12 lid 3 of bij advertentie in ten minste een in Wageningen veel gelezen
dag- of advertentieblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen
van de

Artikel 13

notulen

l
J

1 Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Ieder lid heeft (fuy 

-stem. Ieder lid, met uitzondering van bestuursleden, is bevoegd tevens de stem -

uit te brengen van één ander lid, mits dit lid hem daartoe schriftelijk heeft 

-
gemachtigd. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden
met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering 

-
waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in -
die vergadering het woord te voeren

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het 

-aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op 

-
voorstel van de voorzitter.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen, voor zoveÍ de statuten niet anders bepalen. -Blanco stemmen worden als ongeldig aangemerkt. Bij staking van stemmen 

-wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien dit zaken betreft. Btj 

-
stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der
geldig uitgebrachte stem men op zichheeft verenigd. Indien niemand die 

-
meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de -personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen -en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid op zich heeft 

-verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot
Leden kunnen voorstellen ter behandeling in de algemene vergadering indienen -

mits dit schriftelijk geschiedt bij de secretaris ondertekend door ten minste drie .

leden
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Bij tijdige indiening is het bestuur verplicht die voorstellen op de agenda van -de vergadering te vermelden. De voorzitter beslist over het al dan niet in
stemming brengen van voorstellen welke niet op de agenda van de vergadering -

zijn vermeld. onder voorstellen niet mede verstaan voordrachten van
tegenkandidaten voor het verwllen van plaatsen in het bestuur als bedoeld in -artikel 9 lid2

5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is -genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit 
-oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een stemming plaats.

Artikel 14

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen, teruij de situatie 7içly 

-voordoetalsomschreveninartikel Lzlid4 laatstezin. Bij zijnafwezigheidof -
ontstentenis zal êên van de andere bestuursleden als leider van de vergadering -optreden.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretarl5 6f 
-door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen

gehouden. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. -STATUTENV/IJZIGING
Artikel 15

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan 
-door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de -mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

-
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen 

-vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 

-wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de leden 

-tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een -tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal -
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen

l
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4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariëls 
-akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid

bevoegd
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het bepaalde in de leden l,2 en 3 van het voorgaande artikel is -
van overeenkomstige toepassing

2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door -
het bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit -

tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit -
tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo
worden gegeven, mits die bestemming aansluit op het doel van de vereniging. -

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan 
-wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars 
-doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven. 

-
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijkreglement nadere regels geven -
omtrent het lidmaatschap, de werkzaamheden van het bestuur, de
vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere 

-onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de 

-algemene vergadering op voorstel van het bestuur of indien dit schriftel|k 

-wordt verzocht door ten minste tien procent van de leden van de vereniging. -3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken -
van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, temij
de afwijking door de wet of de statuten worden toegestaan.

De comparanten verklaarden dat het bestuur van de vereniging voor de eerste maal -
zal worden gevormd door de navolgende personen
1. de heer Dirk Andreas Hoftijzer, de comparant sub 2: als voorzitter
2. de heer Kornelis Jan Kleef, de comparant sub 3: als secretaris
3. mevrouw Bernardina Franciska van der Genugten, de comparante sub l' ¿ls 

-
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penningmeester; en
4. de heer David Jan Postma, de comparant sub 4: als lid.
WAARVAN akte in minuut is verleden te Wageningen op de datum in het hoofd 

-van deze akte vermeld
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen

opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing .

van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden daarvan van de inhoud 
-van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de comparanten
en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.
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