Statuten
van de Uitvaartvereniging “HULP IN NOOD” te Nieuwe Pekela vastgesteld op de jaarvergadering van
19 februari 1959, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 29 september 1959. Gewijzigd op de
ledenvergadering 16 april 1980, 13 april 1992, 28 maart 1996 en NOG INVULLEN.
NAAM EN ZETEL
Art.

1. De vereniging draagt de naam: Uitvaartvereniging “HULP IN NOOD” en is gevestigd
te Nieuwe Pekela.

Art.

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DUUR

DOEL EN MIDDELEN
Art.

3. De vereniging stelt zich ten doel haar leden tegen betaling van een jaarlijkse
contributie te vrijwaren voor kosten bij een uitvaart, één en ander volgens normen
bij deze statuten en bij huishoudelijk reglement vast te stellen.
De vereniging tracht haar doel te bereiken, door de uitvaart van ieder lid, voor zijn
voldane contributie, te verzorgen.
De vereniging kan haar werkzaamheden van de uitvaartverzorging uitstrekken tot
derden.

VAN DE LEDEN
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.

Art.

4. Tot de vereniging kunnen als lid worden toegelaten natuurlijke personen, die in
Nederland woonachtig zijn.
5. Wie lid der vereniging wenst te worden, dient zich aan te melden bij de
administratie. Het bestuur beslist of de toelating al of niet zal plaats hebben.
6. Ieder lid der vereniging is verplicht een jaarlijkse contributie te betalen, waarvan
de termijnen geregeld worden bij huishoudelijk reglement.
7. De leden der vereniging zijn, mits hun contributie volledig is betaald, gerechtigd tot
een uitvaart, als nader te omschrijven bij huishoudelijk reglement.
Deze rechten, welke een lid bij leven heeft opgebouwd, komen toe aan de personen
welke krachtens het erfrecht gerechtigd zijn tot de nalatenschap of aan de persoon
welke rechtens op juiste wijze is belast met het uitvoeren van de betreffende
uitvaart.
8. Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging door het lid bij de administratie der vereniging, welke te
allen tijde kan plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste vier weken. Na een lidmaatschap van minimaal 1 jaar.
b. het niet betalen van de verschuldigde contributie binnen een week nadat de
betrokkene door het bestuur tot betaling bij aangetekend schrijven is
aangemaand, te constateren door het bestuur;
c. royement, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering.
9. Het bestuur is verplicht een ledenboekhouding te voeren, waaruit te allen
tijde moet kunnen blijken welke personen lid der vereniging zijn.

BESTUUR
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Art.

Art.

Art.
Art.

Art.

Art.

10. De vereniging wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit minimaal vijf
leden, te weten: voorzitter, secretaris/penningmeester, vicevoorzitter en nog
minimaal twee leden.
11. Het bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de ledenvergadering,
bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Telkens gedurende drie jaren achtereen treden jaarlijks twee bestuursleden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster, terwijl het vierde jaar telkens
alleen de voorzitter aftreedt.
De bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. In tussentijdse vacatures wordt zo
spoedig mogelijk voorzien. Het tussentijds verkozen bestuurslid neemt op het rooster
de plaats in van zijn voorganger.
De functies worden door het bestuur onderling verdeeld, met uitzondering van de
voorzitter, die door de ledenvergadering wordt gekozen.
12. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het
bestuur dit gewenst achten.
13. Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechte, waarbij de
handtekeningen van voorzitter en secretaris of hun plaatsvervangers tegenover
derden verbindend zijn.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld voor een derde
verbindt mits met machtiging van de ledenvergadering.
Het bestuur is verplicht de besluiten van de ledenvergadering ten uitvoer te brengen
en is te allen tijde voor zijn handelingen verantwoording schuldig aan de
ledenvergadering.
14. Aan de voorzitter is de leiding van alle vergaderingen opgedragen.
De secretaris zorgt voor de convocaties voor de vergadering, voert de
correspondentie en is belast met het opmaken van het jaarverslag, het bijhouden en
voorlezen der notulen.
De penningmeester is belast met het financieel beheer der vereniging. Hij zorgt dat
de contributies tijdig worden ingevorderd.
De functies van secretaris en van penningmeester mogen door één en dezelfde
persoon worden uitgeoefend.
15. Het bestuur benoemt en ontslaat het personeel der vereniging.

CONTROLECOMMISSIE
Art.

16. 1. Het toezicht op het financieel beheer der vereniging wordt uitgeoefend door
een controlecommissie, bestaande uit drie leden, gekozen door de ledenvergadering.
De leden der controlecommissie worden gekozen voor de tijd van drie jaren. Ieder
jaar treedt één der leden van deze commissie af volgens een na de eerste verkiezing
door het bestuur op te maken rooster en is niet terstond herkiesbaar.
De controlecommissie is verplicht éénmaal per jaar de boekhouding na te gaan en de
kas te controleren en jaarlijks van haar bevindingen rapport uit te brengen aan de
ledenvergadering.
16.2. De jaarlijkse controle op het financiële beheer wordt, naast de
controlecommissie, uitgeoefend door een door de ledenvergadering te benoemen
accountant / administratieconsulent.
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LEDENVERGADERING
Art.

17. Jaarlijks voor één mei wordt een ledenvergadering gehouden.
Mocht dit door bijzondere omstandigheden niet te realiseren zijn, zal het bestuur
binnen de wettelijke kaders een andere datum plannen.
Ter jaarlijks ledenvergadering:
1. wordt door het bestuur verslag uitgebracht over de toestand der vereniging;
2. wordt door het bestuur rekening en verantwoording gedaan over het afgelopen
verenigingsjaar;
3. wordt door de controlecommissie verslag uitgebracht over haar bevindingen
onder overlegging van de accountants verklaring;
4. worden de periodieke verkiezingen gehouden voor bestuur en
controlecommissie;
5. wordt door de leden vergadering een accountant/administratieconsulent
aangewezen.

Art.

18. Een ledenvergadering kan steeds bijeengeroepen worden, als het bestuur dit
nodig oordeelt. De oproepingstermijn voor een ledenvergadering bedraagt tenminste
één week, welke termijn in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het bestuur,
kan worden verkort tot twee dagen; de oproeping geschiedt door een schriftelijke
mededeling aan alle leden of bij advertentie in een veel gelezen dagblad.
Een ledenvergadering moet door het bestuur worden bijeengeroepen, als de
controlecommissie of tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen daartoe een schriftelijk verzoek bij
de voorzitter indient, hetwelk een opgave der te behandelen punten bevat.
Geeft het bestuur binnen een termijn van vier weken aan zodanig verzoek geen
gevolg, dan zijn de hiervoor bedoelde controlecommissie of leden bevoegd tot de
oproeping van de verzochte vergadering over te gaan.

Art.

19. Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering. Ieder lid heeft één stem.
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij ten minste twintig aanwezige leden
schriftelijke stemming verlangen. Stemming over personen geschiedt bij gesloten
briefjes. Door de voorzitter wordt een stembureau benoemd.

Art.

20. Besluiten worden, behoudens het in de artikelen 27 en 28 dezer statuten
bepaalde, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.
Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Wordt ook bij
deze stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal gestemd worden
tussen de personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Indien meer dan twee personen door een gelijk aantal stemmen voor herstemming in
aanmerking komen, zal door een tussenstemming worden beslist welke twee
personen voor de eindstemming in aanmerking komen.
Mochten deze personen bij de eindstemming evenveel stemmen op zich hebben
verenigd, dan is de oudste in jaren benoemd; bij gelijke leeftijd in jaren beslist het lot.

GELDMIDDELEN
Art.

21. De geldmiddelen bestaan uit:
1. de contributie der leden;
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2. gelden, op andere wettige wijze verkregen.
Art.

22. De contributie zal door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur worden
vastgesteld.

Art.

23. Indien door epidemie of anderszins een kastekort mocht ontstaan, kan ieder lid
ingevolge een daartoe door de ledenvergadering genomen besluit worden verplicht
bij te betalen in evenredigheid van het ontstane tekort.

Art.

24. Alle uitgaven, door het bestuur en aangestelde personen gedaan in het belang
der vereniging, worden uit de kas bestreden.

VERENIGINGSJAAR
Art.

25. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art.

26. De ledenvergadering is verplicht een huishoudelijk reglement vast te stellen.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten.

STATUTENWIJZIGING
Art.

27. In deze statuten kan geen wijziging worden aangebracht, indien niet bij de
oproep voor de ledenvergadering is medegedeeld, dat aldaar een voorstel tot
wijziging der statuten zal worden behandeld.
Voorstellen tot wijziging kunnen alleen uitgaan van het bestuur of een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen.
Zij die de oproeping tot bedoelde ledenvergadering hebben gedaan, moeten
tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering
wordt gehouden.
Wijzigingen kunnen alleen geschieden, indien bij stemming twee/derde der
aanwezige leden zich ervoor verklaart.
Wijzigingen in deze statuten treden eerst in werking nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt.

ONTBINDING EN LIQUIDATIE
Art.

28. Tot ontbinding der vereniging kan alleen worden besloten in een met vermelding
van dit onderwerp bijeengeroepen ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde
der leden aanwezig is en bij stemming tenminste twee/derde der aanwezige leden
zich ervoor verklaart.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt niet eerder dan veertien dagen
en niet langer dan één maand na de vorige vergadering een tweede vergadering
gehouden, waarin, ongeacht het aantal dan aanwezige leden tot ontbinding kan
worden besloten met een meerderheid van tenminste vier/vijfde der dan aanwezige
leden.

Art.

29. Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door het bestuur. Bij het
besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo
vastgesteld. Het bestuur beslist daarna wat er met een eventueel batig saldo
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gebeurd. Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer
heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het
handelsregister. De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven
gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder
bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen
persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van de bewaarplicht moet de aangewezen
bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.
SLOTBEPALINGEN
Art.

30. In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist het bestuur.
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