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STATUTEN
AMELANDEÉN
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: AmelandEén.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ameland.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het oprichten en in stand houden van de politieke
partij AmelandEén.
2. De permanente opdracht van de politieke partij is: “Samen voortbouwen aan
onze waardevolle leef- en werkomgeving, voor een toekomstbestendig en
zelfstandig eiland dat we door willen geven aan volgende generaties.”
3. De politieke partij tracht dit doel te bereiken door een substantiële en
constructieve rol in het (gemeente)bestuur van Ameland te vervullen.
4. Vertegenwoordigers van de politieke partij trachten de idealen zoals
omschreven in de beginselverklaring uit te dragen en te verwezenlijken.
Duur
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Lidmaatschap
Artikel 4
Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek
dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de
toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog
tot toelating besluiten.
Artikel 5
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één
(1) maand, 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 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan ten alle tijde geschieden. Zij
geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze is
verplicht de ontvangst schriftelijk te bevestigen.
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De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging
geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
4. De betrokkene is bevoegd binnen één (1) maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Leden Vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit van de Algemene Leden Vergadering tot ontzetting zal moeten
worden genomen met tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
Geldmiddelen
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden,
bijdragen aan Openbare Partij Vergaderingen en uit eventuele verkrijgingen
ingevolge vrijwillige bijdragen, crowdfunding en tenslotte uit eventuele andere
toevallige baten.
2. Ieder lid betaalt een contributie, bestaande uit een vrij te bepalen jaarlijkse
bijdrage waarvan het minimum bedrag wordt vastgesteld door de Algemene
Leden Vergadering.
3. Deelnemers aan de Openbare Partij Vergadering betalen per vergadering een
vrij te bepalen bijdrage waarvan het minimumbedrag vermeld staat op de
uitnodiging en/of het huishoudelijk regelement. Het minimumbedrag is
gebaseerd op de gemaakte onkosten.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7)
bestuursleden.
2. De bestuurders worden door de Algemene Leden Vergadering benoemd. Het
bestuur geeft een eigen invulling aan de partijstructuur en verschillende
functies inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en
communiceert dit met de leden. Grote wijzigingen worden eerst ter
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering.
3. De Algemene Leden Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan
indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een
meerderheid vereist van tenminste twee/derde (2/3e) der geldig uitgebrachte
stemmen.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt en men zorgdraagt voor een correcte en verantwoorde
overdracht van werkzaamheden.
5. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op en laat dit vaststellen door de
leden. De aftredende is terstond herkiesbaar. Het rooster geeft een maximum
aantal termijnen aan.
Artikel 9
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
Jaarverslag - Rekening en verantwoording
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Artikel 10
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2. 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.
3. Het bestuur brengt op een Algemene Leden Vergadering binnen zes (6)
maanden na afloop van het verenigingsjaar 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 ondertekend door tenminste drie (3) bestuurders.
4. Het bestuur is verplicht de bescheiden, gedurende de wettelijke termijn, te
bewaren.
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Artikel 11
1. Het doel van de Algemene Leden Vergadering (ALV) is het nemen van
noodzakelijke en wenselijk geachte besluiten over verenigingszaken die
bijdragen aan het hoofddoel van de vereniging.
2. Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
opgedragen.
3. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt
een Algemene Leden Vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 10;
b. voorziening in eventuele vacatures;
c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.
4. Andere vergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10e) gedeelte der
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering
op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het
verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op
de wijze waarop het bestuur de Algemene Leden Vergadering bijeenroept. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de
leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.
Artikel 12
1. Toegang tot de Algemene Leden Vergadering hebben alle leden. Ieder lid
heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. 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.

2017T31152MS

2.

-4-

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op
voorstel van de voorzitter.
3. Over alle voorstellen wordt beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen,
voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen. Onder stemmen worden in dit artikel
verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen
blanco stemmen.
4. Het ter Algemene Leden Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
5. De vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in
artikel 11 lid 6, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of een
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt
één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter
op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet
de vergadering daarin zelve.
6. Van het ter vergadering verhandelde wordt onder verantwoording van het
bestuur notulen en/of een besluitenlijst gemaakt, behoudens het bepaalde in
artikel 11 lid 6.
Openbare Partij Vergadering (OPV)
Artikel 13
1. Het doel van de Openbare Partij Vergadering is om burgers te informeren
over en te betrekken bij relevante maatschappelijke en/of politieke zaken.
2. De Openbare Partij Vergadering wordt georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van het bestuur en kan worden voorgezeten door een
gelegenheidsvoorzitter zijnde geen lid van de vereniging.
3. Iedere ingezetene van de gemeente Ameland heeft toegang tot de Openbare
Partij Vergadering.
4. Datum en tijdstip van een Openbare Partij Vergadering worden ten minste
één (1) maand vooraf bekend gemaakt. De agenda wordt ten laatste tien (10)
dagen vooraf bekend gemaakt. Zoveel mogelijk eilanders dienen in kennis te
worden gesteld van de uitnodiging en de agenda, het bestuur spant zich hier
voor in. Het bestuur kan een voorstel tot wijziging van de agenda vooraf ter
goedkeuring voorleggen aan de Openbare Partij Vergadering.
5. Het bestuur kan de Openbare Partij Vergadering bevoegdheden toebedelen
zoals het aannemen van voorstellen middels een stemming. Deze voorstellen
betreffen geen verenigingszaken maar uitsluitend relevante maatschappelijke
en/of politieke zaken.
6. Op de agenda voor de Openbare Partij Vergadering dient telkens duidelijk
aangegeven te zijn (of en) waarover de aanwezigen hun stem kunnen
uitbrengen en hoe de stemming verloopt. Hierbij kan worden verwezen naar
een huishoudelijk regelement van de Openbare Partij Vergadering.
7. Deelnemers aan de Openbare Partij Vergadering kunnen niet zelf een
stemming uitroepen.
8. Iedere -kiesgerechtigde- deelnemer aan de vergadering heeft één stem.
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Afhankelijk van het onderwerp kan stemming zowel mondeling als schriftelijk
geschieden. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit
geschiedt op voorstel van de voorzitter.
10. Over alle voorstellen wordt beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen,
tenzij duidelijk anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
11. Het ter Openbare Partij Vergadering uitgesproken oordeel van de
(dag)voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
12. Eventueel genomen besluiten worden openbaar bekend gemaakt.
Werving en selectie kandidaat raadsleden / vaststellen kandidatenlijst
Artikel 14
1. De procedure voor werving en selectie van kandidaat raadsleden kan nader
worden omschreven in het huishoudelijk reglement.
2. Het huishoudelijk reglement kan eventueel bepalen dat kandidaat raadsleden
moeten solliciteren. Dit kan ook gelden voor de zittende raadsleden.
3. Het bestuur komt met een advieslijst in een volgorde die wenselijk en
noodzakelijk wordt geacht.
4. De Algemene Leden Vergadering stelt de advieslijst vast waarmee de
kandidatenlijst officieel wordt.
Statutenwijziging
Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de
Algemene Leden Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling
dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste één maand
bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Leden Vergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5)
dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag,
waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een Algemene
Leden Vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van
het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 16
Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter Algemene Leden
Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 17
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de
Kamer van Koophandel.
Artikel 18
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Een bepaling van de statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer
andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van
gelijke beperking.
Ontbinding en Vereffening
Artikel 19
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene
Leden Vergadering, genomen met tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde
(3/4e) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten op
een volgende, tenminste vijftien (15) dagen doch uiterlijk dertig (30) dagen na
de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde (2/3e)
van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde
vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden
voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot
zodanige vergaderingen moet tenminste één (1) maand bedragen.
4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het
besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig
saldo worden gegeven.
5. 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 20
1. De Algemene Leden Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere
regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag van de contributies en
bijdragen aan Openbare Partij Vergaderingen, 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 Leden Vergadering op verzoek van het bestuur of indien dit
schriftelijk wordt verzocht tenminste één/derde (1/3e) gedeelte van de leden
van de vereniging.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of statuten,
tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

