
Statuten Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 

Voorschoten 

 

NAAM, ZETEL EN DUUR 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4  

2. De vereniging is gevestigd te Voorschoten. 

3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en opgericht op 1 december 2017 

 

 

DOEL 

Artikel 2 

De vereniging heeft ten doel het in algemene zin behartigen van de belangen der leden, 

met name het behouden, bevorderen en ontwikkelen van een gezonde, leefbare en 

groene woonomgeving in Voorschoten en directe omgeving, door te streven naar 

beperking van de geluidsoverlast, veroorzaakt door gemotoriseerd verkeer op Rijksweg 

A4. 

 

MIDDELEN 

Artikel 3 

1. De vereniging wil haar doel bereiken door – vanuit haar doelstelling –: 

 actief naar buiten te treden ter behartiging van de in artikel 2 aangeduide 

belangen en gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan overheden, 

in het bijzonder de betrokken gemeenten Voorschoten, Leidschendam-

Voorburg en Leiden, de provincie Zuid-Holland, het Rijk en andere 

organisaties; 

 gebruik te maken van bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten die de 

belangen aantast die de vereniging behartigt; 

 gebruik te maken van alle andere wettelijke toegestane middelen die het 

bereiken van het doel kunnen bevorderen, o.a. door: 

o het fungeren als aanspreek- en informatiepunt voor de leden van de 

vereniging 

o het actief naar buiten treden ter behartiging van de belangen van de leden 

van de vereniging;  

o het optreden als vertegenwoordiger van de leden bij contacten met 

gemeentelijke en andere overheden en organisaties;  

o het optreden als aanspreekpunt voor gemeentelijke en andere overheden ;  

o het informeren van de leden.  

 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4  

Als lid van de vereniging worden toegelaten alleen meerderjarigen, die woonachtig 

zijn of een bedrijf hebben in of in de directe omgeving van Voorschoten. 

 

 

CONTRIBUTIE 

Artikel 5 

Van de leden wordt een geldelijke bijdrage gevraagd ter dekking van eventueel te 

maken kosten 

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 6 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de vereniging; 
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d. door verhuizing van het lid naar een adres buiten (de directe omgeving van) 

Voorschoten zonder dat het lid te kennen heeft gegeven lid te willen blijven van 

de vereniging. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden middels 

een schriftelijke of mondelinge opzegging bij één van de bestuursleden van de 

vereniging. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur 

schriftelijk en onder opgave van redenen. Opzegging door de vereniging kan 

geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het 

lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 

nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden 

het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. In geen van de in dit artikel genoemde gevallen heeft het betreffende lid recht op 

terugbetaling van betaalde geldelijke bijdrage. 

 

HET BESTUUR 

Artikel 7 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) bestuurders die allen gewoon lid van de 

vereniging dienen te zijn. De benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering. 

2. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur, alsmede op 

voorstel van de leden. 

 

 

DUUR, EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING 

Artikel 8 

1. Elke bestuurder treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, met dien verstande 

dat zolang in de vacature van de periodiek aftredende bestuurder niet is voorzien, hij 

in functie blijft. De aftredende bestuurder is terstond twee maal herbenoembaar. 

2. Een bestuurslidmaatschap eindigt door: 

a. het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;  

b. zijn of haar bedanken.  

3. Bij afwezigheid of verhindering van een bestuurder zijn de overige bestuursleden 

met het bestuur belast. Tijdens het bestaan van ten hoogste één vacature geldt het 

bestuur als volledig samengesteld. 

4. Elke bestuurder kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of 

geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een 

besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. 

 

BESTUURSTAAK EN BESTUURSFUNCTIES 

Artikel 9 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan als 

zodanig een of meer van zijn taken en/of bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, 

overdragen. Degene die aldus taken uitvoert en/of bevoegdheden uitoefent, handelt 

onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester en zodanige andere functionarissen als het wenselijk acht. Een 

bestuurder kan meer dan één functie bekleden. 

3. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is of de voorzitter 

of een andere bestuurder dit wenst. 

4. Op een bestuursvergadering dient tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig 

te zijn. Indien minder dan de helft van de bestuursleden aanwezig is, dient een 

nieuwe bestuursvergadering bijeen geroepen te worden. 

Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 

5. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris een verslag 

opgesteld dat door het bestuur wordt vastgesteld. 
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VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 10 

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging 

worden vertegenwoordigd door de voorzitter samen met één van de overige 

bestuursleden. 

 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 11 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de vereniging op zodanige wijze aan 

administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 

verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 

2. Het bestuur brengt op de Algemene Vergadering zijn jaarverslag uit over de gang 

van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt een separaat 

financieel verslag van het afgelopen verenigingsjaar ter goedkeuring voor aan de 

Algemene Vergadering. 

3. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een kascontrole 

commissie van tenminste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur. De 

kascontrole commissie onderzoekt de stukken en brengt de Algemene Vergadering 

verslag uit. 

 

 

LEDENVERGADERING 

Artikel 12 

1. Jaarlijks, na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering - de 

jaarvergadering - gehouden. In deze Algemene Vergadering komen onder meer aan 

de orde: 

a. het jaarverslag en het financieel verslag als bedoeld in artikel 12 met het verslag 

van de aldaar genoemde kascontrole commissie; 

b. het verslag van de voorgaande Algemene Vergadering; 

c. de planning voor het komende verenigingsjaar en de daarbij horende begroting; 

d. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur; 

e. voorstellen van het bestuur of de leden. 

2. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit 

wenselijk acht. 

3. Voorts is het bestuur verplicht binnen twee weken een ledenvergadering bijeen te 

roepen als tenminste vijf gewone leden daartoe een schriftelijk verzoek bij het 

bestuur hebben ingediend. 

4. Tot de Algemene Vergadering en overige ledenvergaderingen hebben alle leden, 

donateurs en sponsors toegang. 

5. Ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen door een schriftelijk of 

per e-mail verzonden bericht aan alle leden, dat tenminste 7 dagen voor de dag van 

de ledenvergadering de leden moet hebben bereikt. In dit bericht dient de agenda 

voor de ledenvergadering te zijn opgenomen. 

6. Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij 

afwezigheid van de voorzitter van het bestuur wordt de ledenvergadering geleid door 

één van de overige bestuursleden. Indien geen van de leden van het bestuur 

aanwezig is, wijst de ledenvergadering een voorzitter uit haar midden aan. 

7. De secretaris van het bestuur of een door de voorzitter aan te wijzen ander lid zal 

van de vergadering notulen opmaken. De ontwerpnotulen zullen vanaf twee weken 

na de ledenvergadering ter inzage liggen bij de secretaris. De notulen zullen door de 

eerstvolgende ledenvergadering worden vastgesteld. 

 

STEMRECHT EN BESLUITVORMING 

Artikel 13 
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1. In ledenvergaderingen hebben alle leden stemrecht. Ieder lid kan één stem 

uitbrengen. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk 

daartoe gemachtigd ander lid. Ieder lid kan slechts voor twee volmachtgevers een 

stem uitbrengen. 

2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte 

stemmen. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen. In dit geval kan het 

bestuur het voorstel nogmaals ter stemming voorleggen. 

3. Stemming geschiedt schriftelijk, tenzij de ledenvergadering besluit mondeling te 

stemmen. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 14 

1. Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een 

nadere regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen 

bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten. 

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene 

Vergadering. De tekst daarvan moet letterlijk met de eventuele toelichting vijf dagen 

voor de desbetreffende Algemene Vergadering aan de leden worden toegestuurd. 

 

STATUTENWIJZIGINGEN 

Artikel 15 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan 

door een besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 

dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Tenminste vijf dagen voor de ledenvergadering dient een afschrift van het voorstel 

waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte 

plaats voor de leden ter inzage te liggen tot na afloop van de dag, waarop de 

vergadering wordt gehouden. 

3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 

ONTBINDING 

Artikel 16 

1. Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden besloten op een tot dat doel 

uitgeschreven ledenvergadering waar minstens de helft van de leden plus één 

aanwezig zal moeten zijn. Indien dit aantal leden niet aanwezig is wordt een tweede 

vergadering uitgeschreven, waar geen minimaal aantal leden aanwezig behoeft te 

zijn. Wordt een voorstel tot ontbinding der vereniging gedaan, dan zal minstens de 

helft plus één van de aanwezige leden dat voorstel moeten steunen. De stemming 

over een voorstel tot ontbinding zal altijd schriftelijk moeten geschieden. 

2. Bij ontbinding van de vereniging zullen de financiële en materiële bezittingen van de 

vereniging worden bestemd voor een door de ledenvergadering te stellen doel. 

 

SLOTBEPALING 

Artikel 17 

Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet 

of de statuten aan anderen zijn opgedragen.  

 

 

 

 

 

 

 


