Statuten van de vereniging Progressief Woerden .
Het verband van PvdA en Groenlinks te Woerden.
versie 24 juni 2005.
Naam en Doelstelling
Artikel 1.
De vereniging heeft als naam Progressief Woerden. Zij is gevestigd te Woerden.
Artikel 2.
De vereniging is opgericht op 23 augustus 2005 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel 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.
Politiek Programma
Artikel 4.
De ledenvergadering stelt het Politiek Programma vast. Het Politiek Programma ligt ten
grondslag aan alle activiteiten van de vereniging en haar fractie in de gemeenteraad.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 5.
1. De 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 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 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.
Lidmaatschap
Artikel 6.
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 grondgedachte van de
vereniging kan rechtstreeks lid worden en zijn 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.
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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 beslist over toelating van ieder lid. Nadere regels hieromtrent kunnen worden
gesteld in het Huishoudelijk Reglement. Een besluit tot niet-toelating kan slechts worden
genomen op gronden, ontleend aan de statuten. Van een besluit tot niet-toelating staat
beroep open bij de ledenvergadering
6. Door of namens het bestuur worden aan derden geen mededelingen gedaan omtrent het
lidmaatschap van de vereniging.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt voor natuurlijke leden door:
a. beëindiging van het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid dan wel van Groenlinks;
b. verhuizing, voor zover het nieuwe woonadres niet binnen de gemeente Woerden ligt.
2. Het lidmaatschap eindigt voor rechtstreekse leden door:
a.
b.
c.
d.
e.

overlijden;
verhuizing, voor zover het nieuwe woonadres niet binnen de gemeente Woerden ligt;
schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid;
schriftelijke opzegging door het bestuur wegens een contributieschuld;
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 d
en e, staat binnen twee weken beroep open op de 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 ledenvergadering, en ontslaat
het lid niet van de verplichting tot betaling van de contributie over het lopende
verenigingsjaar.
Artikel 8.
Het bestuur kan een lid het stemrecht op de ledenvergadering ontnemen, de toegang tot de
ledenvergadering ontzeggen, en/of het lid uitsluiten van het recht zitting te nemen of te hebben
in enig verenigingsorgaan, 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 ledenvergadering.
Organisatie en vertegenwoordiging
Artikel 9.
1. De vereniging is uitsluitend op lokaal niveau actief.
2. De vereniging kent tenminste twee algemene organen, te weten de ledenvergadering en het
bestuur. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging
3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
4. Geen enkel bij of krachtens de Statuten of het Huishoudelijk Reglement in te stellen orgaan
heeft rechtspersoonlijkheid.
De Ledenvergadering
Artikel 10.
1. De 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 ledenvergadering kan slechts
besluiten nemen over onderwerpen, die op de tevoren aan alle leden toegezonden agenda
zijn opgenomen.
2. Behoudens de gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement een andere stemverhouding
vereist, worden besluiten op de ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden hebben één
stem; stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
3. Het bestuur roept de ledenvergadering tenminste eenmaal per jaar bijeen, en voorts in geval
tenminste tien percent van de stemgerechtigde leden daarom verzoekt. Het Huishoudelijk
Reglement stelt nadere regelen omtrent bijeenroeping, aankondiging, agenda, leiding der
vergadering en de wijze waarop besluiten worden genomen, met dien verstande dat
bijeenroeping in ieder geval geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de leden.
4. De ledenvergadering en de stukken voor de ledenvergadering zijn openbaar. Het
Huishoudelijk Reglement kan bepalen in welke gevallen onder welke omstandigheden de
ledenvergadering en/of de vergaderstukken niet of beperkt openbaar zijn.
Commissies
Artikel 11.
De ledenvergadering kan permanente en gewone commissies van de ledenvergadering,
commissies (ad hoc) van de ledenvergadering dan wel advies- en/of overlegraden instellen ter
uitvoering van de door deze ledenvergadering nader omschreven opdrachten. Samenstelling,
bevoegdheden en verplichtingen van de commissies van de ledenvergadering en raden van de
ledenvergadering worden geregeld in het 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.
Het bestuur
Artikel 12.
1. Benoeming en ontslag van de leden van het bestuur geschiedt door de ledenvergadering
2. Het bestuur bestaat uit tenminste vier en ten hoogste acht leden. Tenminste twee
bestuursleden zijn natuurlijke leden afkomstig van de Partij van de Arbeid, waarvan ten
minste één tevens bestuurslid is van de afdeling Woerden van de Partij van de Arbeid.
Tenminste twee bestuursleden zijn natuurlijke leden afkomstig van Groenlinks, waarvan ten
minste één tevens bestuurslid is van de afdeling Woerden van Groenlinks.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, en kunnen zich na
afloop van deze periode één maal herkiesbaar stellen.
Artikel 13.
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.
2. Het Huishoudelijk Reglement kan nadere regelen 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.
Financiën
Artikel 14.
Het verenigingsjaar en het begrotingsjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 15.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.
b.
c.
d.
e.
2.

bijdragen van de Woerdense afdelingen van de Partij van de Arbeid en Groenlinks;
contributies van rechtstreekse leden;
donaties;
bijdragen van politieke ambtsdragers;
alle overige baten.

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

Artikel 16.
1. Er is een kascontrolecommissie. Het Huishoudelijk Reglement geeft nadere regels omtrent
de samenstelling en wijze van benoeming van deze commissie
2. De ledenvergadering verleent aan de penningmeester, al of niet voorwaardelijk, décharge
over het gevoerde beheer.De ledenvergadering gaat hiertoe niet over dan nadat de
kascontrolecommissie daarover heeft geadviseerd. Het Huishoudelijk Reglement kan terzake
nadere regels stellen.
Kandidaatstelling en interne verkiezingen
Artikel 17.
1. Het lidmaatschap van de vereniging is vereist om de vereniging te vertegenwoordigen in enig
vertegenwoordigend orgaan, alsmede om namens de vereniging daarvoor kandidaat te zijn.
2. Kandidaten voor een vertegenwoordigend orgaan moeten:
a. gedurende 2 maanden vóór de vaststelling van de kandidatenlijst door de
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
Wijziging en Ontbinding
Artikel 18.
1. Wijziging van de Statuten is mogelijk op voorstel van het bestuur door een besluit van de
ledenvergadering waarin tenminste twintig percent van de stemgerechtigde leden bijeen is,
en dat wordt genomen met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een
besluit als bedoeld in dit artikellid kan alleen worden genomen indien de ledenvergadering is
bijeengeroepen met de mededeling dat aldaar een dergelijk besluit zal worden voorgesteld.
2. Indien minder dan twintig percent van de stemgerechtigde leden op de ledenvergadering
aanwezig is, wordt de besluitvorming verdaagd naar een eerstvolgende ledenvergadering, die
niet eerder dan tenminste twee weken daarna plaats zal vinden.Op deze 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 ledenvergadering van toepassing is. In de oproeping voor
deze ledenvergadering wordt hiervan melding gemaakt. Op deze ledenvergadering wordt het
oorspronkelijke bestuursvoorstel verworpen, indien het niet de steun krijgt van tenminste
tweederde van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 19.
1. Ontbinding van de vereniging geschiedt door een besluit van de ledenvergadering naar
aanleiding van een daartoe strekkend bestuursvoorstel.
2. Het door het bestuur te formuleren ontbindingsbesluit geeft aan een eventueel liquidatiesaldo
een met het doel van de partij strokende bestemming.

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

Aldus vastgesteld door de gezamenlijke ledenvergadering van de PvdA en
Groenlinks Woerden, d.d. 9 juni 2005.

