Statuten Gemeentebelangen Purmerend
Vastgesteld: 4 november 2019
Artikel 1
Naam en plaats
1. De vereniging is genaamd Gemeentebelangen Purmerend. Zij heeft haar zetel in
de gemeente Purmerend.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
Artikel 2
Duur
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. De vereniging is opgericht op 2 april 2019.
Artikel 3
Doel
1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de inwoners
van de gemeente Purmerend.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a) het deelnemen aan verkiezingen voor de gemeenteraad van Purmerend;
b) het organiseren van activiteiten onder de bevolking van Purmerend;
c) alle andere wettige middelen die trachten het doel te bereiken.
Artikel 4
Lidmaatschap
1. Iedereen die inwoner is van de gemeente Purmerend kan lid worden van de
vereniging, mits deze persoon:
a) zestien jaar of ouder is;
b) geen lid is van een andere in de gemeente Purmerend actieve politieke
organisatie;
c) het doel, de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging
onderschrijft;
d) aan zijn geldelijke verplichtingen voldoet.
2. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Artikel 5
Beëindiging lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt van rechtswege door:
a) overlijden van het lid;
b) opzegging door het lid;
c) opzegging door de vereniging;
d) ontzetting.
2. Opzegging van het lid dient te gebeuren door een schriftelijke mededeling aan
het bestuur van de vereniging.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen indien:
a) het lid niet voldoet aan de eisen aan die aan het lidmaatschap zijn gesteld,
zoals in artikel 4 lid 1 van deze statuten;
b) redelijkerwijs niet gevraagd kan worden het lidmaatschap voort te laten
duren.
4. Ontzetting van het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer:
a) het lid in stijd handelt met de reglementen van de vereniging;
b) het lid de vereniging in ernstige mate schaadt.
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Artikel 6
Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a) contributies;
b) verkregen middelen door schenkingen, erfstellingen en legaten;
c) andere legale baten.
2. Elk lid is verplicht een door het bestuur van de vereniging vastgestelde contributie
te voldoen.
3. Elk raadslid en commissielid namens de vereniging is verplicht een door het
bestuur van de vereniging vastgestelde financiële bijdrage te voldoen.
Artikel 7
Bestuur
1. De vereniging kent een bestuur bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zes
personen, die gekozen worden in een vergadering van alle leden, namelijk de
algemene ledenvergadering (ALV);
2. Het bestuur kent in ieder geval een voorzitter en een secretaris en een
penningmeester, die in functie worden gekozen.
3. De taken van het bestuur bestaan uit:
a) het besturen van de vereniging;
b) het aan de leden ter stemming voorleggen van relevante reglement en
documenten, waaronder in ieder geval de statuten, een huishoudelijk
reglement, het verkiezings- of partijprogramma, de kandidatenlijst voor
verkiezingen en andere voor de partij relevante reglementen;
c) het vaststellen van de hoogte van de contributie en de financiële bijdrage
door raads- en commissieleden;
d) het organiseren van de ALV en andere relevante bijeenkomsten van de
vereniging;
e) het jaarlijks aan de leden verantwoording afleggen over de financiële positie
van de vereniging en verrichte activiteiten, middels een jaarverslag dat niet
later dan zes maanden na het aflopen van het boekjaar wordt voorgelegd aan
de ALV.
4. Het bestuur van de vereniging neemt besluiten bij meerderheid van stemmen,
tenzij in deze statuten anders vermeldt. Bij het staken van de stemmen is een
voorstel verworpen.
5. Besluiten van de ALV zijn alleen geldig indien ten minste twintig procent van de
leden van de vereniging bij vergadering aanwezig zijn.
Artikel 8
Algemene ledenvergadering
1. De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste gezag binnen de vereniging
en bestaat uit alle leden die de vereniging telt.
2. De taken van de ALV bestaan uit:
a) het vaststellen van relevante reglementen en documenten zoals genoemd
in artikel 7 lid 3b van deze statuten;
b) het kiezen van de leden van het bestuur van de vereniging;
c) het vaststellen van het beleidsplan, het jaarverslag en het financiële
jaarverslag van de vereniging.
3. De ALV komt ten minste een keer per jaar bijeen en kan daarnaast bijeen worden
geroepen door het bestuur of als ten minste vijftig procent van de leden daarom
verzoekt.
4. Alle leden dienen uiterlijk zeven dagen voor het plaatsvinden van de ALV op de
hoogte te worden gesteld van de datum, tijd, locatie en te bespreken
onderwerpen van de vergadering.
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5. De ALV van de vereniging neemt besluiten bij meerderheid van stemmen, tenzij
in deze statuten anders vermeldt. Bij het staken van de stemmen is een voorstel
verworpen.
Artikel 9
Reglementen
1. Het bestuur van de vereniging is bevoegd in andere reglementen dan deze
statuten nadere regels vast te stellen omtrent het lidmaatschap, contributie,
werkzaamheden van het bestuur, rechten van de ALV, beheer en gebruik van de
gelden van de vereniging en andere zaken in het belangen van de vereniging,
vast te stellen. De bepalingen in deze reglementen mogen niet in strijd zijn met
deze statuten.
2. Wijzigingen van de in artikel 7 lid 3b genoemde documenten kan alleen
plaatsvinden na goedkeuring van de ALV, of in uitzonderlijke situaties waar het
sneller moet dan de ALV bijeengeroepen kan worden, door het bestuur van de
vereniging.
Artikel 10 Slotbepalingen
1. Indien de statuten van de vereniging in gevallen niet afdoende zijn, beslist het
bestuur van de vereniging.
2. Statuten kunnen alleen gewijzigd worden indien ten minste tweederde deel van
de aanwezigen bij de ALV goedkeuring verleent aan de wijzigingen.
3. De vereniging kan alleen worden ontbonden door een besluit van het bestuur.
Indien hiertoe besloten wordt, worden alle overgebleven gelden besteed aan een
ANBI-geregistreerde vereniging met een soortgelijke doelstelling.

3

