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                                            Statuten 
                                             BelangenVereniging de Kolonel Ede 

 
De oprichters verklaren een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te 
hebben gesteld. 

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 
Artikel 1 
1. De vereniging is een onafhankelijke huurdersvereniging en draagt de naam: 
    BelangenVereniging de Kolonel, verder te noemen “vereniging”. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede. 
3. De vereniging bezit beperkte rechtsbevoegdheid. 
4. De vereniging voldoet aan de eisen van de Wet Overleg Huurders Verhuurder. 
5. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van 
    Koophandel te Arnhem. 

Duur 
Artikel 2 
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
3. De vereniging is opgericht op 09 maart 2019. 

Doelstelling, taken en middelen 
Artikel 3 
     De vereniging stelt zich ten doel: 
           - de belangen te behartigen van de huurders, verder te noemen “leden”, van het 
              appartementencomplex De Kolonel aan de Bergansiuslaan te Ede. 
           - onder belangen wordt in éérste termijn verstaan: collectieve belangen. 
           - de belangenbehartiging heeft betrekking op zowel de appartementen, het complex, als de 
              woonomgeving. 
           - het borgen of doen waarborgen van de rechtspositie van haar leden. 
           - het in overleg met de leden bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn binnen het 
             appartementencomplex en de directe omgeving. 
           - de vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. 
           - het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
 Artikel 4 
      De doelstellingen tracht de vereniging te realiseren door: 
           - het vertegenwoordigen van de leden in overlegsituaties met de verhuurmaatschappij of 
             zijn/haar vertegenwoordigende organisaties en overheden op elk niveau. 
           - het organiseren en/of ondersteunen van acties ter realisering van wensen van de leden 
             ten aanzien van hun appartement, woongenot en de directe omgeving. 
           - het nastreven van volledige inspraak van de vereniging ten aanzien van het beleid van de 
             verhuurmaatschappij of zijn/haar vertegenwoordigende organisaties die betrekking 
             hebben op de belangen van de leden. 
           - het nastreven van volledige inspraak van de vereniging ten aanzien van het beleid van de 
             gemeente Ede die betrekking hebben op de woonomgeving of de aanliggende buurten. 
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Artikel 5 
     De vereniging zal deze taken uitvoeren door middel van: 
          - het informeren van de leden over de voortgang van de processen die betrekking hebben 
            op hun belangen. 
          - het transparant houden van de beschikbare informatie aangaande genoemde processen. 
          - het aanwenden van die middelen die via wettige wegen ten dienste van de leden staan. 
 
Artikel 6 
      De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 
          - bijdrage van de verhuurmaatschappij. 
          - contributie van de leden. 
          - subsidies, schenkingen en donaties. 
 
Lidmaatschap 
Artikel 7 
1.  Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die het doel een de statuten van de 
     vereniging onderschrijven. 
2.  Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap een appartement huren, in het in 
     artikel 3 genoemde complex, kunnen lid zijn van de vereniging. 
3.  Huurder wordt automatisch lid van de vereniging op het moment dat er een huurovereenkomst 
     wordt aangegaan met de verhuurmaatschappij. 
4.  Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar. 
5.  Het lidmaatschap is een zogenaamd partnerlidmaatschap en is een volwaardig gelijkgesteld 
     lidmaatschap bedoeld voor de partners van leden. 
6.  Per appartement wordt er maximaal één (1) lidmaatschap toegekend. 
7.  Leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de 
     algemene vergadering. 
8.  De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen 
     door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 
9.  De leden zijn gehouden de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, 
     alsmede de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering na te leven. 
10. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de alle relevante gegevens 
      van alle leden zijn opgenomen. 
11. Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering of het verstrekken 
      van informatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is 
      opgegeven, in het ledenregister opgenomen en als zodanig gebruikt. 
 
Artikel 8 
1. Het lidmaatschap eindigt door opzegging van de huurovereenkomst. 
2. Elk lid heeft de mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen, maar kan zich nimmer 
    onttrekken aan de besluiten die betrekking hebben op de doelstelling en taken van de 
    vereniging. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur is niet mogelijk. 
 
Bestuur 
Artikel 9 
1.   De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie (3) leden. 
2.   Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
3.   Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
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4.   De voorzitter wordt in functie gekozen. 
5.   Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie (3) leden. 
6.   Bestuursleden worden door de leden gekozen in de algemene vergadering. 
7.   De algemene vergadering benoemt de bestuursleden met een meerderheid van stemmen van 
      de in de vergadering aanwezige leden, ongeacht hun aantal. 
8.   Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de taken. 
9.   Een bestuurslid treedt in functie aan het einde van de algemene vergadering waarin de 
      verkiezing plaatsvindt. 
10. De samenstelling van het bestuur dient een zodanige afspiegeling te zijn dat de leden zich 
      daarin herkennen. Bestuursleden beschikken over specifieke competenties die noodzakelijk 
      zijn om zijn/haar taak goed te kunnen vervullen. 
11. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaar en treedt af volgens een 
      door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond voor één 
      opvolgende termijn herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op 
      het rooster de plaats van zijn voorganger in. 
12. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn zodanig ingeroosterd dat jaarlijks een van 
      hen aftredend is. 
13. Een niet-voltallig bestuur of een bestuur waarvan het aantal bestuursleden beneden drie (3) 
      is gedaald, blijft bevoegd tot de eerstvolgende algemene vergadering waarin de voorziening 
      in de open plaats(en) aan de orde komt. 
14. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid taken te laten uitvoeren door 
      commissies die door het bestuur worden benoemd of uit het bestuur voortkomen. 
15. Bestuursleden die het belang van de vereniging schaden of hun taak onvoldoende uitvoeren, 
      kunnen uit hun functie worden ontheven en door de algemene vergadering worden 
      bekrachtigd. 
16. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt tevens door aftreden, opzegging van de 
      huurovereenkomst of overlijden. 
 
Vergaderingen, taken en besluiten bestuur 
Artikel 10 
1.  Het bestuur vergadert tien (10) keer per jaar of indien noodzakelijk vaker. 
2.  Tot de taak van de voorzitter behoren: het laten bijeenroepen van de bestuurs- en algemene 
     vergaderingen en het leiden van deze vergaderingen. 
3.  Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet het bestuur in de leiding van de vergadering. 
4.  Tot de taak van de secretaris behoren: het verzorgen van de convocaties, het notuleren van 
     de bestuurs- en de algemene vergaderingen en het jaarlijks opstellen van het jaarverslag en 
     het jaarwerkplan welke ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. 
5.  Tot de taak van de penningmeester behoren: het verzorgen van de administratie en jaarlijks 
     een financieel verslag en begroting, ter goedkeuring voorleggen, aan de algemene 
     vergadering. 
6.  Tot de taak van de algemene bestuursleden behoren: het inbrengen van deskundigheid en 
     het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leden. 
7.  Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle 
     bestuurders zich schriftelijk vóór of tegen het voorstel hebben verklaard. 
8.  Vertegenwoordiging van de vereniging vindt plaats middels twee (2) bestuursleden, voor 
     zover uit de wet niet anders voortvloeit. 
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Artikel 11 
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2.  Onverminderd hetgeen in deze statuten is bepaald, behoort in elk geval tot de bevoegdheid 
     van het bestuur het voorbereiden en uitvoeren van bestuursbesluiten en besluiten welke zijn 
     genomen door de algemene vergadering. 
3.  Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
     vervreemding en bezwaring van registergoederen, ook niet tot het aangaan van 
     overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich 
     voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt. 
4.  Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit plaatsvindt 
     onder het voorecht van boedelbeschrijving. 
5.  Het bestuur kan besluiten zich aan te sluiten bij een gelijkgerichte landelijke organisatie en/of 
     andere samenwerkingsverbanden in haar omgeving. 
 
Algemene vergaderingen 
Artikel 12 
1.  De algemene vergaderingen is het hoogste orgaan in de verenging. 
2.  Tenminste éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden en verder wanneer 
     dit door het bestuur nodig wordt geacht. 
3.  De convocatie tot de algemene vergadering vindt, middels een persoonlijke uitnodiging, ten 
     minste veertien (14) dagen voor de datum van de vergadering plaats, waarin datum, tijd, 
     locatie en agenda worden vermeld. 
4.  Eén algemene vergadering dient in de maand maart/april plaats te vinden in verband met de 
     onderhandelingen van de huurverhoging. 
5.  De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of diens 
     vervanger. 
6.  In de algemene vergadering komen de volgende agendapunten aan de orde: 
     -  verslag vorige algemene vergadering 
     - verslagen van het bestuur 
     - financieel jaarverslag 
     - begroting en vaststellen contributie 
     - innovaties en voorstellen 
     - huurverhoging 
     - benoeming bestuursleden en commissieleden 
 
Artikel 13 
1.  De vereniging kan een kascommissie aanstellen. 
2.  De kascommissie bestaat uit twee (2) leden, welke niet in relatie staan met één van de 
     bestuursleden. 
3.  Ieder jaar treedt het langst zittende commissielid af en is niet herkiesbaar. 
4.  De kascommissie brengt verslag uit aan de algemene vergadering over haar bevindingen bij 
     de controle van de financiële jaarrekening. 
 
Artikel 14 
1.  Toegang tot de algemene vergadering is voorbestemd voor de leden. 
2.  Ieder lid heeft één stem. 
3.  Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de algemene 
     vergadering aanwezigen leden, ongeacht het aantal. 
4.  Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van 
     de stemming is bindend. 
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5.  Wordt onmiddellijk nam het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 
     betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering dit 
     verlangt. Door deze nieuwe stemming vervalt de uitslag van de vorige stemming. 
6.  Alle stemmingen vinden in principe mondeling plaats, tenzij daartegen bezwaar wordt 
     gemaakt. 
7.  Leden mogen voorafgaande aan de algemene vergadering hun stemvoorkeur schriftelijk 
     kenbaar maken aan het bestuur en als stemgeldig te verklaren. 
8.  Leden mogen een schriftelijke volmacht geven aan een ander lid mits dit vooraf aan de 
     algemene vergadering is gemeld bij het bestuur. 
9.  Een lid kan niet meer dan twee (2) andere leden gemachtigd vertegenwoordigen. 
10.Leden mogen zich niet laten vertegenwoordigen door en een machtiging afgeven aan externe 
     personen. 
11.Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen gemaakt, die op de 
     eerstvolgende algemene vergadering dienen te worden goedgekeurd. 
12.Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van het financieel 
     jaarverslag strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de 
     jaarstukken blijken. 
13.Het bestuur is verplicht alle bescheiden zeven (7) jaar lang te bewaren. 
14.Het bestuur kan besluiten om externe personen toe te laten tot de algemene vergadering om 
     een toelichting of advies te geven. 
15.Het bestuur kan besluiten om vertegenwoordigers van de verhuurmaatschappij toe te laten 
     tot de algemene vergadering om een toelichting of advies te geven. 
 
Wijziging en ontbinding 
Artikel 1 5 
1.  Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden 
     genomen door de algemene vergadering. 
2.  Deze besluiten worden genomen door tenminste de helft plus 1 op de ALV. 
3. Wijziging van statuten dienen veertien (14) dagen voorafgaande aan de algemene 
     vergadering aan de leden zijn toegezonden. 
4.  Statutenwijzigingen treden in werking nadat deze zijn goedgekeurd. 
5.  In het geval van ontbinding wordt het zittende bestuur belast met de vereffening van de 
     vereniging. 
 
Slotbepalingen 
Artikel 1 6 
1.  Het bestuur kan besluiten om een huishoudelijk reglement op te stellen, deze mag niet in strijd 
     zijn met de statuten of de wet. 
2.  In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, tenzij andere wettelijke 
     bepalingen hierin voorzien. 
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Eerste bestuur 
Het eerste bestuur bestaat uit zes (6) leden. 
In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure worden bij de oprichting de volgende 
bestuursleden benoemd: 
 
Voorzitter: Randewijk Jan Dirk 
Bergansiuslaan 61 
6711 VM Ede 
Geboren op 12 maart 1947 
BSN 
 
Secretaris: Groote Harry 
Bergansiuslaan 31 
6711 VM Ede 
Geboren op 
BSN 
 
Penningmeester: Meurs Gert 
Bergansiuslaan 37 
6711 VM Ede 
Geboren op 
BSN 
 
Vicevoorzitter: Vermeulen Gert 
Bergansiuslaan 57 
6711 VM Ede 
Geboren op 
BSN 
 
Algemeen lid: Hartgerink Astrid 
Bergansiuslaan 49 
6711 VM Ede 
Geboren op 
BSN 
 
Algemeen lid: Joor Jerona 
Bergansiuslaan 75 
6711 VM Ede 
Geboren op 
BSN 
 
Adres 
Het adres van de vereniging is bij de oprichting: Bergansiuslaan 31 6711 VM Ede 
Inschrijving in het handelsregister 
Het bestuur draagt voor het inschrijven van de vereniging in het handelsregister, om te voorkomen 
dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging. 


