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STATUTEN VAN VERENIGING “VIJVERHOFSAMEN” 

 

INLEIDING 

 

De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid ”VIJVERHOFSAMEN” is opgericht 

op 8-4-2022 door: 

 

1. Kalker, Titia Josephine Julie, houder van paspoort met nummer NRDP8CJ41, 
wonende te Vijverhof 3, 2271GN  Voorburg, geboren te ‘s- Gravenhage op 5-3-1960, 
als voorzitter en  
 
2. Haans, Lucianus Cornelius Fransiscus, houder van paspoort met nummer 
NX945P0H8, wonende te Vijverhof 5, 2271GN Voorburg, geboren te Tilburg op  
27-11-1956, als secretaris en 
 
3. Vreeburg, Martinus Antonius Cornelis, houder van paspoort met nummer 
NR767B210, wonende te Veldzichtkade 13, 2271GD Voorburg, geboren te               
‘s- Gravenhage op 12-04-1959, als penningmeester en 
 
4.  Bos, Geert, houder van paspoort met nummer NRL350P88, wonende te Vijverhof 
9, 2271GN Voorburg, geboren te Groningen op 18-07-1968, als lid en 
 
5.  Viersma, Reinout, houder van paspoort met nummer BL7BCC3C9, wonende te 

Eenhoornstraat 10, 2271GL Voorburg, geboren te Haren op 8-6-1970, als lid. 

 

 

STATUTEN 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: VijverhofSamen 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

 

DUUR 

Artikel 2 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
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DOEL 

Artikel 3 

 

1. Het doel van de vereniging is om zich in te zetten voor een verbouwing van de 

Vijverhofschool, die voor de buurt acceptabel is en waarbij door middel van een 

goede burgerparticipatie het woonklimaat en de historische en architectonische 

waarden van het schoolgebouw en haar directe omgeving worden behouden. 

 

2. De vereniging zet zich in voor het gebied dat begrensd wordt door het spoor van 

de Randstadrail, de Rembrandtlaan, de Parkweg en de Veldzichtkade met 

omliggende groenstroken (zie kaart in bijlage 1).  

 

3. Aanleiding voor de activiteiten van de vereniging zijn de voorgestelde  

bouwplannen (september 2021) van de Vijverhofschool, die gepaard gaan met 

verlies van woonkwaliteit, leefbaarheid en architectonische waarden. De 

vereniging onderkent tegelijkertijd het belang van een buurtschool die voldoet aan 

de wettelijke normen. Vertrekpunt is dat er oplossingen zijn waarin woonkwaliteit 

en leefbaarheid en architectonische waarden goed samen gaan. Voorwaarde 

hiervoor is dat het programma van eisen en het bouwontwerp hierop zijn 

afgestemd. Dat betekent dat het bouwvolume gelijk blijft aan het volume van het 

huidige gebouw. 

 

4. Het woonklimaat en de leefomgeving in de buurt worden bepaald door een 

samenspel van factoren – architectuur, kwaliteit van publieke ruimte in samenspel 

met gebouwen,  ervaren rust en ruimte, verkeerssituatie - die door de 

bouwplannen van de school negatief beïnvloed worden. Door de voorgestelde 

bouwplannen (september 2021) ontstaan negatieve effecten door:  

a. de beoogde uitbreiding van de school in ruimte (uitbreiding van het gebouw) 

die het aanzicht en uitzicht verslechteren. 

b. gebruik te maken van publieke ruimte voor schoolplein en/of fietsenstalling, 

waardoor de verkeerssituatie en de ontsluiting verslechtert en het aantal 

parkeerplaatsen afneemt, en het karakteristieke stratenplan verandert. 

c. de beoogde uitbreiding in tijd (BSO) die na reguliere schooltijden de ervaren 

rust (geluid, verkeer) in de buurt verstoort,  

d. sloop van een groot deel van het gebouw, waarbij de karakteristieke 

architectuur en het harmonieuze samenspel van school, vijver en woningen in 

de directe omgeving verloren gaan. 

De vereniging zet zich in om negatieve effecten te voorkomen, en voor 

oplossingen voor de verbouwing van de school die de kwaliteit van de buurt en de 

architectuur instandhouden. 
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5. De vereniging zet zich in voor een verbouwing die op zoveel mogelijk op 

renovatie geënt is, zodat de van Essenarchitectuur behouden blijft, en die uitgaat 

van het bestaande volume van het gebouw en van reguliere schooltijden. 

 

ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING 

Artikel 5 

1. De vereniging tracht haar doelen te bereiken door onder meer: 

a. het regelmatig inventariseren van de wensen van buurtbewoners en hen 

op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. 

b. het presenteren van belangen van buurtbewoners, gerelateerd aan de 

bouwplannen van de Vijverhofschool, bij Lucas Onderwijs en bij 

overheidsinstanties: in het bijzonder bij het gemeentebestuur, raadsleden 

en ambtenaren van Leidschendam-Voorburg; 

c. het aanreiken van ideeën en suggesties aan bovengenoemde instanties 

die helpen de doelen van de vereniging te bereiken.  

d. het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties en 

instellingen in Leidschendam-Voorburg en in de omgeving; 

e. het verrichten van al hetgeen overigens aan het doel bevorderlijk kan zijn, 

waaronder het voeren van juridische/gerechtelijke procedures.  

 

INRICHTING 

Artikel 6 

1.  Organen van de vereniging zijn het bestuur, het dagelijks bestuur, de algemene 

ledenvergadering en voorts alle overige personen en commissies, die krachtens 

de statuten door de algemene ledenvergadering of het bestuur zijn belast met 

een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is 

toegekend. 

2. De in dit artikel genoemde personen en organen ontvangen als zodanig geen 

bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding van de door 

hen ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging 

beschouwd. 

 

LEDEN 

Artikel 7 

1. De vereniging kent leden. 

2. Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben 

aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating 

door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene door de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering alsnog tot toelating worden besloten. 

3.   Als leden worden toegelaten inwoners van de omgeving (begrenzing 

aangegeven onder artikel 3.2 en kaart in bijlage)  die de leeftijd van achttien jaar 

hebben bereikt. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen personen tot het 

lidmaatschap toe te laten of in het lidmaatschap te handhaven, die niet of niet 
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meer in de wijk woonachtig zijn.  

 

Artikel 6 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; 

d. door ontzetting namens de vereniging door het bestuur; 

e. door ontbinding van de vereniging. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het 

einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap 

door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

Het lidmaatschap eindigt binnen een maand nadat een lid een besluit 

is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot 

fusie.  

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur 

worden gedaan: 

- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet 

volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het 

lopende boekjaar heeft voldaan; 

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat 

moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. 

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap 

door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.  

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot 

gevolg hebben wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd 

het lidmaatschap te laten voortduren  

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden wanneer een lid in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid 

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat 

het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de 

redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de 

kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een 

geschorst lid heeft geen stemrecht. 

 

DONATEURS 

Artikel 7 

1.  Donateurs zijn zij die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is 
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bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 

2.  Donateurs onderschrijven de statuten en kunnen eenmalig en indien wenselijk 

vaker een bedrag doneren, wat minimaal gelijk is aan de contributie.  

3.  Donateurs hebben geen stemrecht.  

 

CONTRIBUTIES 

Artikel 8 

1.  Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie  

     is € 10,00. 

2.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse  

     bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders  

     beslist. 

 

BESTUUR 

Artikel 9 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen die door de algemene 

ledenvergadering worden gekozen uit de leden. Bij voorkeur dient er een oneven 

aantal bestuursleden te zijn. 

2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering, 

terwijl de voorzitter in functie wordt gekozen. Het bestuur verdeelt de overige 

functies en doet hiervan mededeling aan de leden. 

3.   De voorzitter, respectievelijk vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester 

vormen het dagelijks bestuur. 

4.  Bestuursleden worden gekozen voor een periode van maximaal vier jaar.  

De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 

Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.  

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene 

ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene 

ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van 

twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

6. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie 

maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in 

de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden 

en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

7.  Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze 

statuten anders bepalen. 

8. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de 

artikelen 12 tot en met 16 zoveel mogelijk van toepassing. 

 

Artikel 10 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan 
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van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.  

3.  Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 9, lid 1 vermelde minimum 

is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo 

spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de 

voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 

 

Artikel 11 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen 

met de secretaris of de penningmeester, dan wel aan een lid van het dagelijks 

bestuur tezamen met een ander bestuurslid. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 

Artikel 12 

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 

vereniging statutair is gevestigd. 

 

Artikel 13 

1. Toegang tot de algemene ledenvergaderingen hebben de leden die niet 

geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of 

de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. 

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn 

schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. 

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene 

ledenvergaderingen. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere 

stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. 

Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde 

optreden. 

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in 

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 

dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan 

ook schriftelijk tot stand komen.  

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene 

ledenvergaderingen worden gehouden. 

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 

meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel 

verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte 

meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het 

grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 



 

7 

 

 

Artikel 14 

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens 

afwezigheid, door de vice-voorzitter of het oudst aanwezige bestuurslid. 

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar 

leiding. 

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel 

omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd 

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de 

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de 

meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde wordt een verslag gemaakt 

door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 

Dit verslag wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering goedgekeurd 

en door de voorzitter en secretaris ondertekend  

 

REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 15 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, schenkingen, 

donaties, erfstellingen en legaten, alsmede andere baten. 

2.   Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 

3. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel 

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze 

termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering 

brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en 

over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met 

een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor. Deze 

stukken worden ondertekend door de voorzitter en de penningmeester; ontbreekt 

de ondertekening van een van hen, dan wordt daarvan onder opgave van 

redenen melding gemaakt.  

4.  Het financiële beheer door het bestuur wordt gecontroleerd door een 

kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden van de vereniging, die niet tot 

het bestuur behoren, te benoemen door de algemene ledenvergadering op 

voorstel van het bestuur. Jaarlijks treedt een van de leden van deze commissie af 

en is gedurende een jaar niet herbenoembaar. 

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 

door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 

waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te 
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geven. 

6. De commissie onderzoekt de in lid 3 en lid 5 bedoelde stukken. 

7. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een 

deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene 

ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

8.   Het bestuur legt tevens ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor 

de begroting van de geraamde ontvangsten en uitgaven over het lopende 

boekjaar. 

9.   Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording 

strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de 

rekening en verantwoording blijken. 

10. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 3 zeven jaar lang te 

bewaren. 

 

Artikel 16 

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo 

dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. 

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende van de stemgerechtigde leden, 

is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, 

te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. 

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene 

ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van 

een advertentie in ten minste één in Leidschendam-Voorburg huis-aan-huis 

verschijnend weekblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan 

bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van 

het verslag. 

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke 

mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven 

dagen. 

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 17 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 

aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor 

de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden 

ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt 
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gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts 

worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal 

uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging 

te doen verlijden. 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene 

ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en 

het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging 

en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging 

luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken gehouden register. 

 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 18 

1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing 

op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de 

vereniging. 

2. Indien het bestuur besluit tot ontbinding dient het batig saldo te worden bestemd 

ten bate van een doel dat met het doel van de ontbonden vereniging zoveel 

mogelijk in overeenstemming is, dan wel te worden overgedragen aan een door 

de Belastingdienst als algemeen nut beogende gerangschikte instelling. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 

de statuten zoveel mogelijk van kracht. 

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar 

naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende 

baten meer aanwezig zijn. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 

gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door 

de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

 

SLOTBEPALING 

 

Artikel 19 

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen van de vereniging niet 

voorzien, beslist het bestuur. 
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BIJLAGE 1 

Begrenzing gebied van de vereniging 
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SLOTVERKLARING 

 

Als lid van de vereniging treden toe de bestuursleden 

 

1. Kalker, Titia Josephine Julie, houder van paspoort met nummer NRDP8CJ41, 
wonende te Vijverhof 3, 2271GN  Voorburg, geboren te ‘s- Gravenhage op 5-3-1960, 
als voorzitter en  
 
2. Haans, Lucianus Cornelius Fransiscus, houder van paspoort met nummer 
NX945P0H8, wonende te Vijverhof 5, 2271GN Voorburg, geboren te Tilburg op  
27-11-1956, als secretaris en 
 
3. Vreeburg, Martinus Antonius Cornelis, houder van paspoort met nummer 
NR767B210, wonende te Veldzichtkade 13, 2271GD Voorburg, geboren te               
‘s- Gravenhage op 12-04-1959, als penningmeester en 
 
4.  Bos, Geert, houder van paspoort met nummer NRL350P88, wonende te Vijverhof 
9, 2271GN Voorburg, geboren te Groningen op 18-07-1968, als lid en 
 
5.  Viersma, Reinout, houder van paspoort met nummer BL7BCC3C9, wonende te 

Eenhoornstraat 10, 2271GL Voorburg, geboren te Haren op 8-6-1970, als lid. 

 

 

 


