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Veel gestelde vragen Rotterdamse tuinhuizenvereniging 
 
 

I. ALGEMENE VERGADERING 
 
Wanneer wordt de algemene vergadering gehouden? 
Jaarlijks wordt ten minste één keer een algemene vergadering gehouden. Deze algemene 
vergadering vindt plaats binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar. Dus uiterlijk 30 
juni.  
 
Wanneer moet de datum van de algemene vergadering bekend worden gemaakt? 
De termijn van oproeping bedraagt tenminste twee weken, de dag van de oproeping en die 
van de vergadering niet meegerekend.  
 
Wanneer en op welke wijze moet de bijeenroeping en de agenda voor de algemene 
ledenvergadering worden verstuurd? 
De bijeenroeping gebeurt schriftelijk met toevoeging van de agenda aan de adressen van de 
leden. De bijeenroeping kan ook langs elektronische weg plaats vinden (bijvoorbeeld via 
email) aan ieder lid die daarmee instemt en dat door het lid voor dit doel aan de vereniging 
bekend is gemaakt.  
 
Wat moet er op de agenda van de algemene vergadering staan? 
De agenda van de algemene vergadering bevat in ieder geval: 
- de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; 
- het jaarverslag van het verenigingsbestuur; 
- het financieel jaarverslag van het verenigingsbestuur over het afgelopen boekjaar; 
- het verslag van de kascommissie; 
- de vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar; 
- de vaststelling van de contributie voor het komende boekjaar; 
- voorziening in eventuele vacatures; 
- ingediende voorstellen; 
- de rondvraag.  
 
Kan ik een ander lid machtigen om voor mij een stem uit te brengen? 
Een lid kan een ander lid machtigen namens hem/haar in de algemene vergadering zijn/haar 
stem uit te brengen. Ieder lid kan slechts door één ander lid worden gemachtigd.  
 
Wanneer zijn stemmen in de algemene vergadering ongeldig? 
Ongeldig zijn stemmen die: blanco zijn, onleesbaar zijn, een persoon 
niet duidelijk aanwijzen, de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is, 
zijn uitgebracht door een geschorste stemgerechtigde, voor iedere verkiesbare plaats meer 
dan één naam bevatten, of meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die 
is bedoeld.  
 
Mag een geschorst lid een stem in de algemene vergadering uitbrengen? 
Nee, een geschorst lid kan geen stem uitbrengen.  
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Wie zit de algemene vergadering voor? 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Wanneer de voorzitter 
afwezig is wordt de algemene vergadering door het langst zittende bestuurslid geleid.  
 
Kan ik zelf een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen? 
Het verenigingsbestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene 
Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het 
verzoek daartoe door een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10e 
gedeelte van het totale aantal stemmen. 
Dit verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp met een toelichting.  
Indien het verenigingsbestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft 
gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering bijeen te roepen, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het verenigingsbestuur 
de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een ter plaatse veelgelezen 
dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan verenigingsbestuursleden belasten met 
de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.  
 
Wanneer is een besluit aangenomen? 
Tenzij anders bepaald, worden besluiten in de algemene vergadering genomen met een 
gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.  
 
Wat wordt er onder meerderheid verstaan? 
Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door stemgerechtigde leden 
uitgebrachte stemmen, zo nodig door afronding naar boven. Indien stemmen staken is geen 
meerderheid behaald. 
 
Hoeveel stemmen heeft ieder lid? 
Ieder lid heeft één stem. 
 
Hoe wordt er gestemd? 
De stemming over personen gebeurt schriftelijk met ongetekende gesloten stembriefjes. De 
stemming over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 
gewenst acht.  
 
  

II. BESTUUR 
 
Uit hoeveel personen bestaat het Verenigingsbestuur? 
De Vereniging wordt geleid door een Verenigingsbestuur dat uit minimaal drie meerderjarige 
personen bestaat. 
 
Welke functies worden door de Verenigingsbestuurders bekleed? 
In ieder geval worden de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en 
penningmeester bekleed uitgeoefend. De voorzitter wordt in functie benoemd.   
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Hoe worden Verenigingsbestuurders gekozen? 
De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.  
Bij uitzondering kan er een niet lid als bestuurslid worden benoemd. Dit kan echter pas na 
voorafgaande toestemming van de gemeente Rotterdam.  
 
Voor hoe lang kunnen Verenigingsbestuurders worden benoemd? 
Verenigingsbestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen 
aansluitend worden herbenoemd tot een maximum van twaalf jaren.  
 
Kan een Verenigingsbestuurder worden ontslagen of geschorst? 
Ja, dat kan. Een Verenigingsbestuurder kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen 
tijde met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen 
door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. De schorsing eindigt wanneer 
de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het 
geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te 
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 
 
Wanneer eindigt het lidmaatschap van het bestuur? 
Het lidmaatschap van bestuur eindigt door overlijden, door ontslag, bedanken, wanneer het 
lidmaatschap van de vereniging eindigt en door het verstrijken van de (her)benoeming. 
 
Kan het bestuur commissies instellen? 
Ja dat kan. Het verenigingsbestuur is, net als de algemene vergadering, bevoegd om 
permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te 
benoemen, te schorsen en te ontslaan. 
 

III. STATUTEN 
 
Hoe kunnen de statuten worden gewijzigd?  
Voor het wijzigen van de statuten moeten een aantal stappen worden gezet. 

1. In de Statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een 
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 
dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor 
oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt minimaal vier weken.  

2. Het bestuur draagt er zorg voor, dat in geval van een bijeenroeping van een 
algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging behalve 
vermelding in de oproepingsbrief voor de desbetreffende algemene vergadering, 
tenminste veertien dagen vóór de vergadering, een afschrift van dat voorstel, waarin 
de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats 
voor de leden ter inzage wordt gelegd tot na afloop van de dag waarop de algemene 
vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts worden genomen op een 
algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee derden van de 
geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het 
totaal aantal uit te brengen stemmen ter vergadering aanwezig is. 

4. Indien in een algemene vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de 
orde is, niet ten minste de helft van het totaal aantal uit te brengen stemmen ter 
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vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe algemene 
vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien (14) dagen later, doch 
uiterlijk binnen achtentwintig (28) dagen na de eerste. In deze algemene vergadering 
kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een 
meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen 
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigde stemmen.  

5. Een wijziging van de Statuten treedt pas in werking, nadat daarvan een notariële akte 
is opgemaakt. 

  
 

IV OVERIGE 
 
Hoe loopt het boekjaar? 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Wanneer brengt het bestuur een jaarverslag uit? 
Het bestuur brengt op de algemene vergadering, behoudens verlenging met een termijn 
van vijf maanden door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken 
in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van 
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. 
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van 
een bestuurslid, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 
 
Wie stelt de reglementen vast en wie wijzigt reglementen?  
De algemene vergadering stelt de reglementen vast en wijzigt deze.  
 
Kan het Reglement Kwaliteitseisen door de vereniging worden aangepast? 
Nee, het Reglement Kwaliteitseisen wordt vastgesteld door de gemeente Rotterdam. Het 
Reglement Kwaliteitseisen wordt niet door de algemene vergadering vastgesteld en kan niet 
door de algemene vergadering worden gewijzigd.  
 
Zijn de modelstatuten in lijn met de WBTR? 
Ja, deze modelstatuten zijn aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving. In artikel 9  
van de modelstatuten is bijvoorbeeld een bepaling toegevoegd met betrekking tot 
ontstentenis of belet van de bestuurder. 
 
Waarom is gekozen voor één vergaderingen per jaar (voorjaar)? 
De wet schrijft voor dat het bestuur de algemene vergadering bijeen roept zo dikwijls het dit 
wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of statuten verplicht is.  
In dit geval is ervoor gekozen om een voorjaarsvergadering te organiseren.  
Daarnaast kan een extra ledenvergadering, een buitengewone algemene vergadering, 
worden gehouden indien het bestuur dit nodig acht, en indien een tiende gedeelte van de 
stemmen in een algemene vergadering het bestuur daarom verzoekt.  
 
Waarom is de algemene vergadering openbaar?  
Onder openbaar wordt verstaan: voor leden en degenen die door het bestuur of door de 
algemene vergadering zijn toegelaten.  



 

 5 

 
Geldt het voor alle reglementen dat deze worden vastgesteld en gewijzigd door de 
algemene vergadering?  
Ja, dit geldt voor alle reglementen. Dus ook voor wijzigingen in bijvoorbeeld het 
bestuursreglement. Een wijziging hiervan dient te worden vastgesteld door de algemene 
vergadering. 
 


