STATUTEN WINTERSWIJKS BELANG
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: “WINTERSWIJKS BELANG”.
Zij is gevestigd te Winterswijk.
DOEL
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
1. het verwezenlijken van zoveel mogelijk van de door de vereniging vastgestelde
politieke doelstellingen;
2. het bevorderen van een open en dualistische bestuursstructuur;
3. het betrekken van de bevolking in de discussie rond belangrijke te nemen
beslissingen.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 3
1. De Algemene Ledenvergadering is de hoogste instantie in de vereniging.
2. Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene
Ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze
vergadering zijn jaarverslag uit en legt verantwoording af over het in het afgelopen
boekjaar gevoerde beleid.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen
vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste drie leden die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en
verantwoording over het lopende c.q. laatst verstreken boekjaar. De commissie
brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Ieder jaar treedt één
der commissieleden af en is niet herkiesbaar.
4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. Goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording door
drie/vierde van het aantal aanwezige geldige stemmen strekt het bestuur tot
décharge.
6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, neemt
de ALV die maatregelen die voor de uitvoering van het financiële beleid
noodzakelijk worden geacht.

Artikel 4
1. Een Algemene Ledenvergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van
het bestuur of op verzoek van tenminste één/vierde van het aantal stemgerechtigde
leden. Men spreekt in dit geval van een Buitengewone Ledenvergadering.
2. Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering of Buitengewone
Ledenvergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren, voorstellen
te doen en aan stemmingen en verkiezingen deel te nemen.
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3. Ieder lid heeft één stem, en kan voor één lid een volmacht uitbrengen.
4. Alle zaken rond de agenda van een Algemene of Buitengewone Ledenvergadering
worden in het huishoudelijk reglement vastgesteld, met inachtneming van het in
artikel 19.2 t/m 6 genoemde.

WERKWIJZE
Artikel 5
De vereniging beoogt haar politieke doelstellingen te verwezenlijken door:
1. het deelnemen aan de verkiezingen in de gemeente Winterswijk;
2. het bekendmaken van haar doelstellingen aan de kiezers middels een
verkiezingsprogramma;
3. het houden van ledenvergaderingen;
4. het voeren van openbare politieke discussies;
5. gebruik van alle andere wettige middelen die voor verwezenlijking van het doel
c.q. de doelen bevorderlijk kunnen zijn.
STANDPUNTBEPALING
Artikel 6
1. Standpuntbepaling geschiedt in de politieke denktank nadien genoemd de
kerngroep van Winterswijks Belang en aanvullend (uiteraard in lijn met de
standpunten bepaald in deze kerngroep) binnen de raadsfractie van Winterswijks
Belang.
2. De kerngroep van Winterswijks Belang bestaat uit de raadsleden van Winterswijks
Belang, aangevuld met een goede doorsnee uit de Winterswijkse samenleving.
3. De kerngroep maakt het verkiezingsprogramma van Winterswijks Belang. Dit
verkiezingsprogramma wordt door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de
Algemene Ledenvergadering.

KIESLIJST
Artikel 7
1. De conceptkieslijst van Winterswijks Belang wordt voorbereid en samengesteld
namens het bestuur. De procedure daartoe zal nader worden beschreven in het
HHR.
2. Alleen leden van Winterswijks Belang kunnen zich kandidaat stellen voor een
plaats op de conceptkieslijst. Zij maken dit kenbaar bij het bestuur.
3. De (beoogde) fractievoorzitter van Winterswijks Belang staat altijd op de eerste
plaats van de conceptkieslijst.
4. Het bestuur legt de conceptkieslijst ter goedkeuring voor aan de ALV

RAADS- EN COMMISSIELEDEN
Artikel 8
1. De uiteindelijke volgorde van de kandidaten voor een zetel namens Winterswijks
Belang in de gemeenteraad of in een commissie van de gemeenteraad wordt
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bepaald door de verkiezingsuitslag, dat wil zeggen dat een eventuele verandering
van de volgorde van de kieslijst op basis van voorkeurstemmen gerespecteerd
wordt.
2. De raads- en commissieleden van Winterswijks Belang vertegenwoordigen de
vereniging in de gemeenteraad respectievelijk de commissies van de
gemeenteraad.
3. Elk raads- en commissielid van Winterswijks Belang accepteert volledig en
onvoorwaardelijk dat hij/zij uitsluitend namens Winterswijks Belang in de raad
en/of de raadscommissie(s) zit. Dit wordt vastgelegd in een loyaliteitsverklaring.

WETHOUDERS
Artikel 9
1. Voor de selectie van wethouderskandidaten wordt door het bestuur een
selectiecommissie ingesteld. De samenstelling van deze selectiecommissie wordt
door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

LIDMAATSCHAP VERENIGING
Artikel 10
1. De vereniging Winterswijks Belang kent gewone leden, ereleden en donateurs.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden, worden daaronder
verstaan zowel de gewone leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn zij die zich bij de secretaris van de vereniging hebben
aangemeld en als lid van de vereniging zijn toegelaten.
3. Ereleden zijn zij die als zodanig op voorstel van het bestuur of de algemene
ledenvergadering zijn benoemd wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging.
4. Donateurs zijn zij die zich als zodanig bij de secretaris van de vereniging hebben
aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij steunen de vereniging met een
financiële bijdrage, waarvan het minimum 1 x in de vier jaar wordt vastgesteld
door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 11
Kandidaat-leden melden zich aan via een aanmeldingsformulier. Bij aanmelding
verklaart het kandidaat - lid zich al of niet akkoord met het elektronisch ontvangen van
schriftelijke kennisgevingen. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al
of niet als lid wordt toegelaten. De voorwaarden hieromtrent zijn of worden in het
huishoudelijke reglement geregeld.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 12
1. Het lidmaatschap van Winterswijks Belang eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
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d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden schriftelijk
tegen het einde van het verenigingsjaar en wordt definitief door een schriftelijke
reactie/ bevestiging van het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar schriftelijk geschieden door het bestuur met inachtneming
van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of besluiten van de
vereniging handelt of de vereniging op onredelijk wijze benadeelt. Deze ontzetting
geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgave van redenen in kennis stelt.
5. Betreffende de situatie bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel is beroep mogelijk. Op
de eerstvolgende algemene of buitengewone ledenvergadering zal dit beroep in
behandeling worden genomen. Het beroep in kwestie kan uitsluitend schriftelijk
worden aangemeld om op de agenda geplaatst te worden. Alle desbetreffende
stukken worden dan openbaar gemaakt om de reden van de opzegging of
ontzetting te onderbouwen.
6. Gedetailleerde regelingen omtrent beëindiging van het lidmaatschap worden in het
huishoudelijk reglement omschreven.
SCHORSING
Artikel 13
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een in het huishoudelijk reglement
vastgestelde termijn ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de
vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is
geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden
uitgeoefend.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 14
1. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden per
kalenderjaar vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
.
2. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen
besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of gedeeltelijk, niet zal worden
ingevorderd.
3. Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van
betrokkene.
4. Donateurs hebben het recht alle ledenvergaderingen bij te wonen, maar hebben
daarin geen stemrecht.
5. Leden hebben het recht deel te nemen aan alle ledenvergaderingen zoals bepaald in
artikel 20 lid 2 en 3.
GELDMIDDELEN
Artikel 15
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De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de overeenkomstig artikel 12 vastgestelde contributies en overige bijdragen van de
leden;
b. de financiële bijdragen van donateurs;
c. eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. overheidssubsidies;
e. eventuele andere baten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16
1. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal van
tenminste vijf leden. De maximale zittingstermijn van het bestuur en van
afzonderlijke bestuursleden is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
2. Het bestuur wordt aangesteld door de Algemene Ledenvergadering. De procedure
hieromtrent is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
3. De Algemene Ledenvergadering kiest de voorzitter in functie. De procedure inzake
de voordracht is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het bestuur kiest zelf
uit haar midden een secretaris en een penningmeester.
4. Alleen leden van Winterswijks Belang kunnen bestuurslid worden van
Winterswijks Belang. Bestuursleden moeten bovendien meerderjarig zijn.
5. In het huishoudelijk reglement wordt een aftreedrooster nader omschreven.

Artikel 17
1. Lidmaatschap van het bestuur eindigt door schriftelijke opzegging door het lid,
door ontzetting, door overlijden alsook bij verkiezing van een nieuw bestuur.
2. Ontzetting uit het bestuur is alleen mogelijk op voorstel van het bestuur of op
voorstel van een groep van tenminste eenderde van de leden van Winterswijks
Belang. Bovendien wordt de voorlopige ontzetting uitsluitend pas effectief bij een
meerderheid van tweederde van het aantal leden dat op de Algemene of Bijzondere
Ledenvergadering aanwezig is..

Artikel 18
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en met het uitvoeren van
de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen
met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de
penningmeester.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan
anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
5. Voor het aangaan van geldleningen alsmede het kopen, vervreemden, bezwaren,
huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde
verbindt, behoeft het het bestuur de goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering, bij een meerderheid van twee/derde der stemmen.
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BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 19
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden
en is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
2. De voorzitter stelt de agenda vast en is verplicht een bepaald onderwerp op de
agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een ander dan het aan de
orde zijnde onderwerp te sluiten, tenzij de meerderheid van het bestuur anders
besluit.
4. Op verzoek van de voorzitter zelf of diens plaatsvervanger, of op verzoek van
tenminste één bestuurslid, kan de voorzitter of diens plaatsvervanger zich
gedurende een kwestie waarbij deze te veel persoonlijk betrokken is, laten
vervangen door een door het bestuur aan te wijzen ander bestuurslid of door een
lid en haar hem/haar volmacht te verlenen met één stem uitsluitend voor die
bepaalde kwestie.
5. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan men een
besluitenlijst.
6. De notulen c.q. de besluitenlijst worden na eventuele wijzigingen door het bestuur
vastgesteld.

GEWONE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 20
1. Losstaande van de Algemene Ledenvergaderingen worden gewone
ledenvergaderingen gehouden die het bespreken van het politieke gebeuren
betreffende de gemeente Winterswijk ten doel hebben.
.
OPROEPING TER ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21
1. Algemene Ledenvergaderingen worden door de secretaris bijeengeroepen door
middel van een schriftelijke kennisgeving, per e-mail of per fax.
2. Buitengewone Ledenvergaderingen worden opgeroepen volgens het bepaalde in
lid 1 van dit artikel.
3. Kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden
vergadering, alsmede de agenda volgens het bepaalde in het huishoudelijk
reglement.
4. Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 4 lid 1 binnen 21 dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de
wijze als is bepaald in lid 1 van dit artikel.
BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 22
1. Alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen, tenzij in de wet, deze statuten of het huishoudelijk
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reglement anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te
zijn uitgebracht.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij in het
huishoudelijk reglement anders is bepaald.
3. Bij staking van stemmen wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Staken
ook dan de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
4. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen,
dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen met de meeste
verkregen stemmen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist
het bestuur of, als het om bestuursleden gaat, de overige bestuursleden.

BESLUITVORMING BUITEN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 23
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen,
heeft dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Een
dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er
melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende (Algemene) Ledenvergadering.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 24
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de Algemene
Ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 75% stemmen. In
deze vergadering moet tenminste 50% van de leden aanwezig zijn.
2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is,
niet 50% van de leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan tien dagen en niet later dan dertig dagen
na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig
worden genomen met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige leden.
3. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste 5 dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, schriftelijk aan alle leden bekend maken en deponeren
bij het secretariaat.
4. De bepalingen in deze statuten die reeds op grond van een dwingende
wetsbepaling van toepassing zijn, zijn niet voor wijziging vatbaar.
5. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 25
1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 24 leden 1,2 en 3 van
overeenkomstige toepassing.
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2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de vereniging.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 26
1. De Algemene Ledenvergadering moet een huishoudelijk reglement vaststellen.
Hierin worden zaken die in deze statuten worden genoemd meer gedetailleerd
omschreven en zaken die niet in deze statuten worden genoemd nader vastgesteld.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

SLOTBEPALING
Artikel 27
In alle gevallen, waarin de wet noch deze statuten of het huishoudelijk reglement niet
voorzien, beslist het bestuur of een daartoe aangewezen commissie.
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