Statuten van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Zoals na wijziging vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 23 april 2005

Naam, zetel,duur
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam:
VERENIGING VOOR BIOLOGISCH-DYNAMISCHE LANDBOUW EN VOEDING.
2. De vereniging is opgericht op zeven juni negentienhonderd zevenendertig
onder de naam Nederlandse Vereniging tot bevordering der Biologisch
Dynamische Landbouwmethode.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. De vereniging is gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.
Grondslag
Artikel 2.
De vereniging is in alle vrijheid verbonden met de antroposofie.
Doel
Artikel 3.
De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen en bevorderen van biologischdynamische landbouw en voeding, zo mogelijk in een kwalitatief hoogwaardig
landschap.
Artikel 4.
De vereniging beoogt niet het maken van winst voor zich of haar leden.
Leden
Artikel 5.
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die overeenkomstig het
tweede en derde lid van dit Artikel als zodanig zijn toegetreden.
2. De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk aan het adres van
het bestuur.
3. Het bestuur beslist over het toetreden van leden. Het bestuur heeft het recht
om zonder opgave van redenen toetreding te weigeren.
4. De leden verlenen aan de vereniging een bijdrage, waarvan de hoogte wordt
vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.
Artikel 6.
1. Een lid dat zich op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt jegens de
vereniging, kan door de Algemene ledenvergadering benoemd worden tot erelid.
2. De benoeming tot erelid geschiedt op voordracht van het bestuur.
Einde lidmaatschap
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van het lid;
b. Door schriftelijke opzegging door het lid;
c. Door schriftelijke opzegging door het bestuur met opgave van redenen;
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opzegging kan plaatsvinden:
1. Wanneer het lid zijn/haar verplichting jegens de vereniging niet
nakomt;
2 Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
d. Door ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd handelt met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
2. Van een besluit tot ontzetting staat betrokkene binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst.
Donateurs
Artikel 8.
Donateurs zijn zij die periodiek of eenmalig een donatie overmaken aan de
vereniging.
Rechten en verplichtingen
Artikel 9
1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
Algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in
bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting te
verlenen.
2. Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van de
inhoud van de statuten, het huishoudelijk reglement alsmede van de bepalingen
neergelegd in de genomen besluiten en/of gesloten overeenkomsten Zij
verklaren bij toetreding zich daaraan te zullen onderwerpen, en deze te zullen
naleven.
3. Bij het einde van het lidmaatschap eindigen de rechten van de betrokkene
jegens de vereniging, doch behoudt hij zijn alsdan bestaande financiële
verplichtingen.
Bestuur
Artikel 10.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden.
2. Daalt het aantal bestuursleden beneden het statutair vereiste minimum, dan
blijven de overige bestuursleden tot bestuurshandelingen bevoegd. Zij zijn
verplicht zo spoedig mogelijk een voordracht voor benoeming van een of meer
nieuwe bestuursleden aan de Algemene ledenvergadering voor te leggen.
Artikel 11.
1. Bestuursleden worden op voordracht van het bestuur of van leden benoemd
door de Algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd.
2. De benoeming geschiedt voor een periode van drie jaren.
3. Aftredende bestuursleden zijn eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.
4. De wijze waarop het bestuur dan wel leden hun voordracht, bedoeld in het
eerste lid, opstellen, wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
Artikel 12.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle overeenkomsten, waaronder
de overeenkomsten genoemd in Boek 2, artikel 44, tweede lid van het Burgerlijk
Wetboek.
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Artikel 13.
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
2. De vereniging wordt tevens vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden, zijnde de voorzitter en de penningmeester of hun
plaatsvervangers.
Artikel 14
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. na afloop van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd;
b. door bedanken door het bestuurslid;
c. door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
d. door ontslag krachtens besluit van de Algemene ledenvergadering.
Algemene ledenvergadering
Artikel 15.
1. Eenmaal per jaar, uiterlijk in de maand juni, roept het bestuur een Algemene
ledenvergadering (de jaarvergadering) bijeen.
2. Voorts kan het bestuur een Algemene ledenvergadering bijeenroepen,
wanneer het zulks nodig oordeelt.
3. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
ledenvergadering op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende deel van het
aantal leden.
4. De Algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en
wel schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van oproeping bedraagt
tenminste acht (8) dagen.
Artikel 16.
1. Toegang tot de Algemene ledenvergadering hebben alle leden en voorts door
het bestuur genodigden.
2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft in de vergadering één
stem. Deze stem kan slechts door het lid zelf ter vergadering worden uitgebracht.
3. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten
genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen. Als zodanig worden
beschouwd geldig uitgebrachte voor- en tegenstemmen.
4. Er wordt schriftelijk, mondeling dan wel door handopsteken gestemd.
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij anders wordt besloten.
Verenigingsjaar-Jaarvergadering
Artikel 17.
1 Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. In de jaarvergadering, bedoeld in artikel 15, eerste lid, brengt het bestuur een
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting aan de
vergadering over. Deze financiële stukken worden gevoegd bij de oproep voor de
jaarvergadering.
3. Wordt omtrent de getrouwheid van de financiële stukken niet een verklaring,
afkomstig van een accountant overlegd, dan benoemt de vergadering op voorstel
van het bestuur, jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, geen
bestuurslid zijnde. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in het tweede
lid van dit artikel en brengt aan de jaarvergadering verslag van haar bevindingen
uit.
4. Goedkeuring door de jaarvergadering van de in de vorige leden bedoelde
financiële stukken strekt het bestuur tot décharge.
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Geldmiddelen
Artikel 18.
1. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
a. bijdragen van leden;
b. donaties van donateurs;
c. erfenissen en legaten;
d. andere baten.
2. Erfstellingen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Huishoudelijk reglement
Artikel 19.
1. De Algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur een
huishoudelijk reglement vast. Dit bevat geen bepalingen die in strijd zijn met deze
statuten.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats op de wijze zoals in
artikel 20 is voorgeschreven voor wijziging van de statuten.
Wijziging van de Statuten
Artikel 20.
1. Wijziging van de statuten vindt plaats krachtens een besluit van een Algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen niet later dan drie weken voor de dag
der vergadering, met de mededeling dat aldaar statutenwijziging wordt
voorgesteld
2. Bij de oproeping wordt het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, meegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.
4. De artikelen 2 en 3, alsmede dit lid, kunnen naar hun strekking niet worden
gewijzigd.
Opheffing van de vereniging
Artikel 21.
1. Opheffing of ontbinding van de vereniging vindt plaats krachtens een besluit
van de Algemene ledenvergadering.
2. Het besluit behoeft de voorstemmen van viervijfde van het aantal leden van de
vereniging.
3. Een besluit tot opheffing of ontbinding bevat tevens de benoeming van een
commissie van liquidateuren bestaande uit drie personen.
4. In geval van opheffing of ontbinding zal een eventueel batig saldo worden
uitgekeerd aan de Antroposofische Vereniging in Nederland of zijn
rechtsopvolger.
Slotbepaling
Artikel 22.
In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist het bestuur.
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