Samenvatting van de eerste 10 artikelen van de Statuten van Beter Voor Dordt
Naam, zetel en duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “BETER VOOR DORDT “ ; in het dagelijks gebruik ook aan te
duiden als B.V.DORDT.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar
aanvangt bij de oprichting.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:
a. Op democratische wijze een politiek te bevorderen, gericht op het verbeteren van het
welzijn van de burgers van Dordrecht en de leefbaarheid op het eiland van Dordrecht
daarbij in acht nemend het cultureel erfgoed en de landschappelijke waarden op het eiland
van Dordrecht.
b. het bevorderen van de actieve betrokkenheid van de burgers van de gemeente Dordrecht bij
de lokale politiek met name bij belangrijke beleidsbeslissingen alsmede het zo optimaal
mogelijk behartigen van de belangen van die burgers, zo dat zij redelijkerwijs het gevoel
hebben dat zij in staat zijn daadwerkelijk politieke invloed uit te oefenen;
c. het scheppen van gelegenheid tot vrije en openhartige gedachtewisseling over onderwerpen
van algemeen belang, in het bijzonder waar het betreft het gemeentelijk beleid ten aanzien
van deze belangen;
2. Bij het nastreven van de in artikel 2 lid 1 a, b en c genoemde doelstellingen gelden voor de
vereniging de grondrechten als toetssteen, verwoord in het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens en in de Grondwet ( artt.1 t/m 23) alsmede de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, te weten: fair play, zorgvuldigheid, evenwichtigheid, rechtszekerheid, afwezigheid van
willekeur en machtsmisbruik.
Middelen
Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het geven van voorlichting omtrent alle bestuursbesluiten, de huishouding van de gemeente
betreffende;
b. het bevorderen van een democratische besluitvorming omtrent beslissingen die de belangen van
de gemeente Dordrecht en de regio raken;
c. het houden van vergaderingen en hoorzittingen;
d. het ontwikkelen van speciale activiteiten ter bevordering van het maatschappelijk welzijn in de
gemeente Dordrecht
e. het aanwenden van andere wettige middelen tot het bereiken van het doel.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. Als leden van de vereniging kunnen worden toegelaten de natuurlijke personen die de leeftijd
van zestien jaar hebben bereikt en ingezetene zijn van de gemeente Dordrecht.
2. Leden zijn zij die voldoen aan de in lid 1 gestelde kwaliteitseisen en zich schriftelijk als lid bij
het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een
door het bestuur afgegeven verklaring. Als het bestuur iemand niet als lid van de vereniging
toelaat moet de afgewezene binnen vier weken na het bestuursbesluit schriftelijk en met opgave
van redenen van de afwijzing in kennis worden gesteld. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan
niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
3. Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd zij, die zich op enigerlei wijze voor de
vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.
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Artikel 5
Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door de uitschrijving uit het bevolkingsregister van het lid als ingezetene van de gemeente
Dordrecht.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk moment plaatsvinden. Zij geschiedt
schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun
verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het
betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in
een andere rechtsvorm of tot fusie.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende
boekjaar door het bestuur worden gedaan:
a. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet
volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft
voldaan;
b. 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.
lndien 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.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken 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.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen, die instemmen met het doel van de
vereniging en die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het
donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs kunnen jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de
minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin
geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren en adviezen uit te brengen.
Geldmiddelen
Artikel 7
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
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a. contributies van leden en donaties van begunstigers. Ieder lid is jaarlijks een contributie
verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt op advies van het bestuur vastgesteld door de
algemene ledenvergadering;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. eventuele andere baten.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die door de algemene vergadering
worden benoemd.
2. De benoeming geschiedt uit de leden. De algemene ledenvergadering stelt het aantal
bestuursleden vast. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens
het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur
als drie leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door drie of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/
derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in
een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in de keus.
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. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt
te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen. Om de twee jaar treedt tenminste een bestuurslid af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk
herbenoembaar.
8. Indien het aantal bestuursleden beneden het in 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. De
wegens tussentijdse vacatures verkozen bestuursleden treden af in het jaar, waarin degenen
zouden aftreden in wier plaatsen zij zijn gekozen.
9. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot
en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 10
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is
gevestigd.

