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MS/10933.01/vg 
 
 
STATUTENWIJZIGING  
 
 
Heden, dertig januari tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr Udo Louwerens, 
notaris te Woerden: 
1. de heer Gerrit Johannes Wammes, geboren te Utrecht op vijftien oktober 

negentienhonderd eenenvijftig, gehuwd, wonende te 3443 GW Woerden, Jan Steenstraat 
157; 

2. de heer Frank van der Meer, geboren te Heerlen op tweeëntwintig oktober 
negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3441 EE Woerden, Jan de Bakkerstraat 24; 

3. mevrouw Julia Frances van Winden, geboren te Arnhem op één mei negentienhonderd 
drieëntachtig, gehuwd, wonende te 3441 XE Woerden, Julianastraat 8, 

te dezen handelende als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd bestuurders van de 
vereniging: Progressief Woerden, statutair gevestigd in de gemeente Woerden, met adres 
3441 EE Woerden, Jan de Bakkerstraat 24, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
30208452, hierna ook te noemen: “de vereniging”. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 
Oprichting, statuten 
De vereniging werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte op drieëntwintig 
augustus tweeduizend vijf verleden voor mr D.L. Jaquet, destijds notaris te Woerden. 
De statuten zijn daarna niet gewijzigd. 
Besluit tot statutenwijziging 
In een algemene ledenvergadering gehouden op achttien oktober tweeduizend tweeëntwintig 
te Woerden gehouden is onder meer besloten tot algehele wijziging der statuten van de 
vereniging. 
Notulen 
De notulen van evenbedoelde vergadering zijn aan deze akte gehecht. 
Bevoegdheid tot het doen verlijden 
Blijkens de statuten van de vereniging zijn het bestuur alsmede de medewerkers van 
notariskantoor Louwerens & Jaquet bevoegd tot het doen verlijden van de akte van 
statutenwijziging. 
Statutenwijziging 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden naar aanleiding van voormeld besluit en 
ter uitvoering daarvan de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen, dat de artikelen van 
deze statuten met ingang van heden luiden als volgt: 
Artikel 1 
Naam en zetel 
1. De vereniging heeft als naam: Progressief Woerden.  
2. De vereniging is gevestigd in Woerden. 
Artikel 2 
Datum van oprichting en duur van bestaan 
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De vereniging is opgericht op drieëntwintig augustus tweeduizend vijf voor onbepaalde tijd. 
Artikel 3 
Doel 
De vereniging heeft ten doel als politieke partij te participeren in de politieke en bestuurlijke 
processen in de gemeente Woerden in de ruimst denkbare betekenis, daaronder begrepen alle 
activiteiten die tot dat doel redelijkerwijs dienstig kunnen zijn. 
Artikel 4 
Verkiezingsprogramma 
De algemene ledenvergadering stelt voor elke gemeenteraadsverkiezing een 
verkiezingsprogramma voor de nieuwe raadperiode vast. Het verkiezingsprogramma ligt ten 
grondslag aan alle activiteiten van de vereniging en haar fractie in de gemeenteraad. 
Artikel 5 
Huishoudelijk Reglement 
1. De algemene ledenvergadering stelt het Huishoudelijk Reglement vast. 
2. Het Huishoudelijk Reglement bevat nadere regels omtrent de organisatie van de 

vereniging. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten. 
3. Bepalingen in het Huishoudelijk Reglement die voor geldige besluiten een quorum of een 

gekwalificeerde meerderheid in de algemene ledenvergadering voorschrijven, vereisen 
voor wijziging of schrapping hetzelfde quorum en/of dezelfde gekwalificeerde 
meerderheid. Indien in het Huishoudelijk Reglement nadere regels worden gegeven voor 
het geval het vereiste quorum en/of de vereiste gekwalificeerde meerderheid in de 
algemene ledenvergadering niet wordt bereikt, zijn die nadere regels op een voorstel tot 
wijziging of schrapping van overeenkomstige toepassing. 

4. In gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur. 

Artikel 6 
Vereisten en categorieën betreffende lidmaatschap 
1. De vereniging kent twee soorten leden: 

a. natuurlijke leden: alle personen die als lid zijn geregistreerd bij de Partij van de 
Arbeid of bij GroenLinks en die woonachtig zijn in de gemeente Woerden, tenzij 
daar schriftelijk bij de secretaris van de vereniging voor wordt bedankt. 

b. rechtstreekse leden: in de gemeente Woerden woonachtige personen, geen lid van 
de Partij van de Arbeid of van GroenLinks, die zich rechtstreeks als lid hebben 
aangemeld bij de vereniging. 

2. Een ieder die redelijkerwijs geacht kan worden in te stemmen met de doelstelling van de 
vereniging kan rechtstreeks lid worden van de vereniging. 

3. Het lidmaatschap van de vereniging is vereist om zitting te kunnen nemen en te houden in 
enig orgaan van de vereniging en in de gemeenteraad. 

4. Het lidmaatschap van de vereniging is onverenigbaar met kandidaatstelling namens enige 
andere politieke partij of groepering voor een vertegenwoordigend orgaan, indien de 
vereniging deelneemt aan de verkiezingen voor dat vertegenwoordigend orgaan. 

5. Het bestuur besluit alleen in bijzondere gevallen een lid niet toe te laten. Nadere regels 
hieromtrent kunnen worden gesteld in het Huishoudelijk Reglement. Een besluit tot niet-
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toelating kan slechts worden genomen op gronden, ontleend aan de statuten. Van een 
besluit tot niet-toelating staat beroep open bij de algemene ledenvergadering. 

6. Door of namens het bestuur worden aan derden geen mededelingen gedaan omtrent het 
lidmaatschap van de vereniging. 

Artikel 7 
Einde van het lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt voor natuurlijke leden door beëindiging van het lidmaatschap 

van de Partij van de Arbeid dan wel van GroenLinks. 
2. Het lidmaatschap eindigt voor rechtstreekse leden door: 

a. overlijden. 
b. schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid; 
c. schriftelijke opzegging door het bestuur wegens een contributieschuld; 
d. schriftelijke opzegging door het bestuur op grond van een geconstateerde 

onverenigbaarheid als bedoeld in art. 6, vierde lid. 
3. Beëindiging van het lidmaatschap op grond van het tweede lid, onder c van dit artikel gaat 

in met ingang van het verenigingsjaar volgend op het jaar van opzegging en ontslaat het lid 
niet van de verplichting tot betaling van de contributie over het lopende verenigingsjaar; 

4. Tegen een schriftelijke opzegging door het bestuur als bedoeld in het tweede lid, onder c 
en d, staat binnen twee weken beroep open op de algemene ledenvergadering. De 
beëindiging van het lidmaatschap op deze gronden gaat in met ingang van de datum van 
het ongebruikt verstrijken van de beroepstermijn tegen de beslissing van het bestuur, dan 
wel op de datum van de beslissing op het door het lid ingestelde beroep op de algemene 
ledenvergadering, en ontslaat het lid niet van de verplichting tot betaling van de 
contributie over het lopende verenigingsjaar. 

Artikel 8 
Procedure bij het ontnemen van rechten van een lid 
Het bestuur kan een lid het stemrecht op de algemene ledenvergadering ontnemen, de 
toegang tot de algemene ledenvergadering ontzeggen, en/of het lid uitsluiten van het recht 
zitting te nemen of te hebben in enig verenigingsorgaan en de gemeenteraad, indien het lid 
naar het inzicht van het bestuur in strijd handelt met de Statuten of het Huishoudelijk 
Reglement, indien het lid de partij of één van haar organen in ernstige mate in diskrediet 
brengt, dan wel indien het rechtstreekse lid na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft zijn 
contributie te voldoen. Tegen een bestuursbesluit krachtens dit artikel staat beroep open op de 
algemene ledenvergadering. 
Artikel 9 
Organisatie en vertegenwoordiging 
1. De vereniging is uitsluitend werkzaam op het niveau van de gemeente Woerden. 
2. De vereniging kent tenminste twee algemene organen, te weten de algemene 

ledenvergadering en het bestuur. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan 
van de vereniging. 

3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door tenminste twee 
gezamenlijk handelende bestuursleden, of indien slechts een bestuurslid in functie is, door 
dat bestuurslid.  
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4. Geen enkel bij of krachtens de Statuten of het Huishoudelijk Reglement in te stellen 
orgaan heeft rechtspersoonlijkheid. 

Artikel 10 
De Algemene Ledenvergadering 
1. De algemene ledenvergadering komt zo vaak bijeen als in het Huishoudelijk Reglement is 

geregeld, doch tenminste eenmaal per jaar. Aan haar komen alle bevoegdheden toe die 
niet door de wet of de Statuten aan andere organen zijn opgedragen. De algemene 
ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over onderwerpen, die in de tevoren aan 
alle leden toegezonden agenda zijn opgenomen. De agenda wordt met inachtneming van 
een termijn van tenminste zeven dagen aan de leden gezonden. 

2. Behoudens de gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement een andere stemverhouding 
vereist, worden besluiten op de algemene ledenvergadering genomen met gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alle ter vergadering aanwezige 
stemgerechtigde leden hebben één stem. Elk lid kan met volmacht van maximaal één 
ander lid stemmen. 

3. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering tenminste eenmaal per jaar bijeen, en 
voorts in geval tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden daar om verzoekt. De 
bijeenroeping geschiedt in ieder geval door schriftelijke kennisgeving aan de leden. Het 
Huishoudelijk Reglement stelt nadere regelen omtrent aankondiging, agenda, leiding der 
vergadering en de wijze waarop besluiten worden genomen. 

4. De algemene ledenvergadering en de stukken voor de ledenvergadering zijn openbaar. Het 
Huishoudelijk Reglement kan bepalen in welke gevallen onder welke omstandigheden de 
algemene ledenvergadering en/of de vergaderstukken niet of beperkt openbaar zijn. 

Artikel 11 
Commissies 
De algemene ledenvergadering kan permanente en tijdelijke commissies van de algemene 
ledenvergadering instellen ter uitvoering van de door de algemene ledenvergadering nader 
omschreven opdrachten. Samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen van de commissies 
van de algemene ledenvergadering worden geregeld in een instellingsbesluit. De taken en 
bevoegdheden van de commissies mogen niet strijdig zijn met, en kunnen geen afbreuk doen 
aan de taken en bevoegdheden van de organen van de vereniging, zoals neergelegd in de 
Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
Artikel 12 
Het bestuur 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak 

richten de bestuursleden zich naar het belang van de vereniging en de met haar 
verbonden organisatie. 

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 
functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. 

3. Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschiedt door de 
algemene ledenvergadering. Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens door: vrijwillig 
aftreden, overlijden en ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet 
voorzien. 
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4. Het bestuur bestaat uit tenminste vier en ten hoogste acht leden. Tenminste een 
bestuurslid is tevens lid van de PvdA en tenminste een bestuurslid is tevens lid van 
GroenLinks. 

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, en kunnen zich na 
afloop van deze periode één maal herkiesbaar stellen.  

6. Alle besluiten in het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Elk bestuurslid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem.  

7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij/zij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 
van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen 
bestuursbesluit genomen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de 
algemene ledenvergadering. 

8. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden wordt de vereniging tijdelijk 
bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur steeds moet zijn aangewezen. 
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat: 
a. het bestuurslid gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is 

door ziekte of andere oorzaken; 
b. het bestuurslid is geschorst. 

9. In geval van faillissement van de vereniging is ieder bestuurslid jegens de boedel hoofdelijk 
aansprakelijk voor het tekort, zijnde het bedrag van de schulden voor zover deze niet door 
vereffening van overige baten kunnen worden voldaan. Indien het bestuur zijn taak 
kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is 
van het faillissement. Niet aansprakelijk is het bestuurslid dat bewijst dat de onbehoorlijke 
taakvervulling door het bestuur niet aan hem/haar te wijten is en dat hij/zij niet nalatig is 
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Niet 
voldoen aan administratieverplichting is een directe grond voor vaststelling onbehoorlijke 
taakvervulling. Elk bestuurslid draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van 
zaken. Hij/zij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij 
hem/haar mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan 
worden gemaakt en hij/zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de 
gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. 

10. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst 
de vergadering zelf een voorzitter aan. De secretaris notuleert de vergaderingen. Bij 
afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door de degene die de 
vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld in de volgende bestuursvergadering. 

Artikel 13 
Taken en bevoegdheden bestuur en commissies 
1. Het bestuur kan zich laten ondersteunen door commissies. Taken en bevoegdheden van 

deze commissies worden in het desbetreffende instellingsbesluit neergelegd. De taken en 
bevoegdheden van de commissies mogen niet strijdig zijn met, en kunnen geen afbreuk 
doen aan, de taken en bevoegdheden van de organen van de vereniging, zoals neergelegd 
in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
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2. Het Huishoudelijk Reglement kan nadere regels stellen omtrent de taken van het bestuur, 
alsmede de wijze waarop die taken wordt uitgeoefend, en de wijze waarop omtrent die 
taakuitoefening verantwoording aan de leden wordt afgelegd. 

Artikel 14 
Boekjaar 
Het verenigingsjaar en het begrotingsjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar. 
Artikel 15 
Geldmiddelen 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. bijdragen van de Woerdense afdelingen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks; 
b. contributies van rechtstreekse leden; 
c. donaties; 
d. bijdragen van politieke ambtsdragers; 
e. alle overige baten. 

2. De contributieverplichting van de rechtstreekse leden wordt vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering op voorstel van het bestuur. 

Artikel 16 
Beheer gelden 
1. Er is een kascontrolecommissie. Het Huishoudelijk Reglement geeft nadere regels omtrent 

de samenstelling en wijze van benoeming van deze commissie. 
2. De algemene ledenvergadering verleent aan de penningmeester, al of niet voorwaardelijk, 

décharge over het gevoerde beheer. De algemene ledenvergadering gaat hiertoe niet over 
dan nadat de kascontrolecommissie daarover heeft geadviseerd. Het Huishoudelijk 
Reglement kan terzake nadere regels stellen. 

Artikel 17 
Kandidaatstelling en interne verkiezingen 
1. Het lidmaatschap van de vereniging is vereist om de vereniging te vertegenwoordigen in 

enig vertegenwoordigend orgaan, alsmede om namens de vereniging kandidaat voor de 
gemeenteraad te zijn. 

2. Kandidaten voor een vertegenwoordigend orgaan en voor de gemeenteraad moeten:  
a. gedurende twee maanden vóór de vaststelling van de kandidatenlijst door de 

algemene ledenvergadering lid zijn geweest van de vereniging; 
b. uiterlijk op het moment van de vaststelling van de kandidatenlijst door de 

ledenvergadering aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan jegens de 
vereniging (voor rechtstreekse leden) dan wel jegens de Partij van de Arbeid of 
GroenLinks (voor natuurlijke leden). 

3. Het Huishoudelijk Reglement kan nadere regels stellen omtrent kandidaatstelling en de 
vaststelling van de kandidatenlijst. 

Artikel 18 
Statutenwijziging 
1. Wijziging van de Statuten is mogelijk op voorstel van het bestuur door een besluit van de 

algemene ledenvergadering waarin tenminste twintig procent van de stemgerechtigde 
leden bijeen is, en dat wordt genomen met twee derde meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Een besluit als bedoeld in dit artikellid kan alleen worden genomen indien de 
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algemene ledenvergadering is bijeengeroepen met de mededeling dat aldaar een dergelijk 
besluit zal worden voorgesteld. 

2. Indien minder dan twintig procent van de stemgerechtigde leden op de algemene 
ledenvergadering aanwezig is, wordt de besluitvorming verdaagd naar een eerstvolgende 
algemene ledenvergadering, die niet eerder dan tenminste twee weken daarna plaats zal 
vinden. Op deze algemene ledenvergadering is geen ander quorum vereist voor een 
rechtsgeldige beslissing op het oorspronkelijke bestuursvoorstel, dan het quorum dat 
krachtens het Huishoudelijk Reglement in het algemeen voor besluiten van de algemene 
ledenvergadering van toepassing is. In de oproeping voor deze algemene ledenvergadering 
wordt hiervan melding gemaakt. Op deze algemene ledenvergadering wordt het 
oorspronkelijke bestuursvoorstel verworpen, indien het niet de steun krijgt van tenminste 
twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

Artikel 19 
Ontbinding 
1. Ontbinding van de vereniging geschiedt door een besluit van de algemene 

ledenvergadering naar aanleiding van een daartoe strekkend bestuursvoorstel. 
2. Het door het bestuur te formuleren ontbindingsbesluit geeft aan een batig liquidatiesaldo 

te besteden aan algemeen nut beogende instellingen die soortgelijke doelstellingen 
hebben. 

3. Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door het bestuur, dan wel door 
een door het bestuur te benoemen vereffenaar. 

Bekendheidsclausule  
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE is verleden te Woerden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben 
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden 
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en 
onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris. * * 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
 

 



 8 

 


