
Vereniging De Wereldfietser

Statuten

Vastgesteld 2010

Artikel 1 Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: De Wereldfietser.

2. De vereniging is opgericht op achttien september negentienhonderd-
vierennegentig en is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2 Definitie, doelen en middelen
1. Wereldfietsers zijn reizigers die de wereld per fiets willen ontdekken en

verkennen.

2. De  vereniging  verenigt,  informeert,  activeert  en  inspireert  wereld-
fietsers.

3. De  vereniging  wil  dit  doel  bereiken  door  in  de  ruimste  zin  van  het
woord:

a. leden en belangstellenden met elkaar in contact te brengen;
b. informatie die voor wereldfietsers van belang is te verzamelen en

uit te wisselen;
c. de belangen van wereldfietsers te behartigen;
d. activiteiten te organiseren.

Artikel 3 Leden
1. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de vereniging. 

Het lidmaatschap komt tot stand door aanmelding bij het bestuur.

2. Door het aangaan van het lidmaatschap verklaart het lid zich akkoord 
met de statuten en reglementen van de vereniging. 
Leden zijn gebonden aan de besluiten van de algemene vergadering en
het bestuur.

3. Het lidmaatschap wordt beëindigd:
a. door overlijden van het lid;
b. door het lid, door opzegging bij het bestuur;
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c. door het bestuur, als het lid financiële verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt.

4. Het bestuur kan een lid terstond het lidmaatschap ontnemen:
a. als het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging;
b. als het lid de vereniging onredelijk benadeelt.

5. De ontneming van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk en met opgaaf 
van redenen.

6. Gedurende een maand na dagtekening van het bericht kan het lid in 
beroep gaan door bij het bestuur schriftelijk en met redenen omkleed 
bezwaar te maken tegen de ontneming van het lidmaatschap. 
Is tijdig een bezwaar ontvangen en besluit het bestuur de ontneming 
van het lidmaatschap te handhaven, dan verzoekt het bestuur de 
algemene vergadering zijn handelswijze in de eerstvolgende 
samenkomst te bekrachtigen. 
Tot aan de uitspraak van de algemene vergadering blijft de ontneming 
van het lidmaatschap van kracht. 
Verleent de algemene vergadering geen bekrachtiging, dan herstelt het
bestuur terstond daarna het lidmaatschap, met schriftelijk bericht aan 
het betrokken lid. 
Na bekrachtiging door de algemene vergadering is het besluit tot 
ontneming van het lidmaatschap onherroepelijk.

Artikel 4 Bestuur
1. De algemene vergadering kiest en ontslaat de bestuursleden. 

Een bestuurslid wordt gekozen voor vier jaar en kan aansluitend 
eenmaal voor vier jaar worden herkozen. 
Het bestuurslidmaatschap eindigt door beëindiging van het 
verenigingslidmaatschap, door aftreden, of door ontslag. 
Een bestuurslid kan met redenen omkleed zonder opzegtermijn door de
algemene vergadering worden ontslagen, mits met een meerderheid 
van ten minste driekwart van de geldig uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waar minimaal vijftig leden in persoon of bij schriftelijke 
volmacht deelnemen aan de stemming.

2. De bestuursleden bepalen onderling hun taakverdeling en kiezen uit 
hun midden in elk geval een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester.

3. Twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur zijn bevoegd de 
vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

4. Het bestuur bestaat uit ten minste vier en ten hoogste negen leden van
de vereniging. 

2



Is het aantal bestuursleden beneden vier gedaald, dan blijft het bestuur
bevoegd.

5. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering 
voor:

a. het kopen, verkopen en bezwaren van registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich borg

stelt of zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor 
een derde sterk maakt.

6. De besluitvorming binnen het bestuur gaat met gewone meerderheid 
van stemmen, waarbij ieder bestuurslid één stem uitbrengt.

7. Bestuursleden ontvangen geen beloning, maar redelijke onkosten 
worden vergoed op basis van deugdelijk onderbouwde declaraties.

8. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door 
het bestuur worden benoemd.

Artikel 5 Algemene vergadering
1. De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige leden van de 

vereniging die zijn opgekomen na een rechtsgeldig daartoe gedaan 
verzoek aan alle leden. 
Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. 
Over toegang van niet-leden beslist de algemene vergadering.

2. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo vaak het bestuur 
dat nodig acht, doch ten minste eenmaal per jaar.

3. Jaarlijks vinden een of meer algemene vergaderingen plaats waarin het 
bestuur verslag doet over de afgelopen periode en financieel 
verantwoording aflegt, een beleidsplan met een begroting voor de 
komende periode presenteert, voorstellen doet voor de (her)verkiezing 
van bestuursleden.

4. Voorts roept het bestuur de algemene vergadering bijeen als minimaal 
vijftig leden dat schriftelijk vragen met opgave van de te behandelen 
punten.

5. Voldoet het bestuur niet binnen twee weken na indiening aan een vraag
als bedoeld in het vorige lid, dan kunnen de indieners zelf op kosten 
van de vereniging de algemene vergadering bijeen roepen.

6. Een oproeping voor de algemene vergadering moet de te behandelen 
onderwerpen vermelden. 
De definitieve agenda met bijlagen wordt ten minste veertien dagen 
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voor de vergadering aan de leden bekend gemaakt. 
Over onderwerpen die niet op de definitieve agenda staan kan de 
vergadering geen rechtsgeldige besluiten nemen.

7. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter en bij diens 
afwezigheid door een ander lid van het bestuur. 
Van het verhandelde wordt een verslag gemaakt door de secretaris en 
bij diens afwezigheid door een ander lid van het bestuur. 
Bij afwezigheid van het bestuur voorziet de vergadering zelf in de 
leiding en de verslaglegging. 
De inhoud van het verslag van elke algemene vergadering wordt ter 
kennis van de leden gebracht.

Artikel  6  Stemrecht  en  besluitvorming  in  de
algemene vergadering
1. Stemrecht hebben zij die lid zijn van de vereniging en als zodanig door 

het bestuur zijn geregistreerd. 

2. Per lid kan één stem worden uitgebracht. 
Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door schriftelijk volmacht te 
geven aan een ander lid. 
Een gevolmachtigd lid mag naast zijn eigen stem ten hoogste drie 
volmachtstemmen uitbrengen.

3. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, 
behalve waar in deze statuten anders is bepaald.

4. Over zowel personen als zaken wordt schriftelijk gestemd, tenzij geen 
van de aanwezige leden vóór de stemming een schriftelijke stemming 
verlangt. 
Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. 
Staken de stemmen bij het kiezen uit meerdere personen, dan vindt 
herstemming plaats. 
Staken opnieuw de stemmen bij het kiezen uit meerdere personen, dan 
beslist het lot.

5. Schriftelijk stemmen gebeurt met dichtgevouwen, ongetekende 
briefjes. 
Blanco of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
Ongeldig is een schriftelijke stem die niet leesbaar is. 
Ongeldig is een schriftelijke stem die geen logisch verband houdt met 
datgene waarover wordt gestemd.
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Artikel 7 Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit jaarlijkse 
bijdragen (contributies), giften en andere wettige middelen.

2. Lezen zijn gehouden tot het jaarlijks betalen van een bijdrage. 
De hoogte van de jaarlijkse bijdragen wordt door de algemene 
vergadering vastgesteld.

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle aanspraken van het 
lid op de eigendommen, het vermogen en de geldmiddelen van de 
vereniging.

4. Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.

5. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging 
zodanig aantekening, dat daaruit altijd de rechten en verplichtingen 
van de vereniging kunnen worden gekend.

6. Een kascontrolecommissie, niet bestaande uit bestuursleden, 
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en doet van
haar bevindingen verslag aan de algemene vergadering.

7. Jaarlijks wijst de algemene vergadering ten minste twee leden aan als 
kascontrolecommissie.

8. Het bestuur doet binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar 
financieel verslag aan de algemene vergadering, met daarbij 
inbegrepen een balans en een staat van baten en lasten.

9. Goedkeuring van het financieel verslag door de algemene vergadering 
strekt het bestuur tot decharge.

Artikel 8 Reglement
1. Nadere regels worden door het bestuur neergelegd in een reglement.

2. Het reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten of de wet.

3. Het reglement wordt door de algemene vergadering vastgesteld en 
gewijzigd.
Vaststellen of wijzigen van het reglement gebeurt met een meerderheid
van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
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Artikel 9 Statutenwijziging, opheffing
1. Wijziging van deze statuten of ontbinding en opheffing van de 

vereniging is slechts mogelijk in een speciaal hiervoor bijeengeroepen 
algemene vergadering. 
Plaats, tijd en agenda van deze algemene vergadering worden ten 
minste vier weken vooraf aan de leden bekend gemaakt.

2. In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden 
gebracht door een besluit van een algemene vergadering waartoe is 
opgeroepen met de mededeling dat daar een wijziging van de statuten 
zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping voor deze vergadering hebben gedaan moeten ten 
minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat 
voorstel op een geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
In dat voorstel moet de voorgedragen statutenwijziging woordelijk zijn 
opgenomen.

3. Een besluit tot statutenwijziging of ontbinding en opheffing behoeft ten 
minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waar minimaal vijftig leden in persoon of bij schriftelijke 
volmacht deelnemen aan de stemming.

4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan notarieel een 
akte is opgemaakt. 
Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid 
bevoegd.

5. Bij ontbinding en opheffing wordt, onder voorbehoud en met 
inachtneming van boek twee van het Burgerlijk Wetboek, door de 
algemene vergadering beschikt over de rechten en eigendommen van 
de vereniging. 
De algemene vergadering bepaalt de bestemming van een eventueel 
batig saldo na vereffening zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging.

Artikel 10 Slotbepaling
1. In gevallen waarin deze statuten en het reglement niet voorzien beslist 

het bestuur.
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