Plaatselijk Belang
Balk Vooruit
Statuten
Artikel 1
Zetel
De vereniging is gevestigd te Balk en draagt de naam: Vereniging voor Plaatselijk Belang
“Balk Vooruit”.
Artikel 2
Over het doel
Het bevorderen van de materiële en andere gerichte belangen van het dorp Balk en haar
inwoners.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het regelmatig houden van besprekingen,
b. het tot stand brengen of mede tot stand brengen en/of exploiteren van nuttige
instellingen of inrichtingen, welke met het doel verband houden.
c. het zelf nemen of het steunen van initiatieven van overheid en particulieren, welke er
toe kunnen bijdragen dat het plaatselijk belang wordt bevorderd.
Artikel 3
Over de leden
De vereniging bestaat uit leden en ereleden. Leden van de vereniging kunnen worden alle
ingezetenen van Balk en omstreken en wel door zich bij het bestuur aan te melden. Zij worden
zonder stemming toegelaten, tenzij het bestuur ballotage nodig oordeelt door de ledenvergadering.
De leden verbinden zich voor tenminste één jaar. De contributie wordt op voorstel van het
bestuur in de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Tot erelid van de vereniging kan worden benoemd een ieder, die zich naar het oordeel van het
bestuur van de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt. Voor deze benoeming is de
goedkeuring van de algemene ledenvergadering vereist. Ereleden betalen geen contributie,
doch hebben, evenals de gewone leden, stemrecht.
Het lidmaatschap eindigt:
a.
door overlijden
b.
door vertrek uit de gemeente, tenzij men te kennen geeft lid te willen blijven
c.
door opzegging
d.
door royement
Het onder c bedoelde kan alleen worden gedaan in de laatste maand van het lopende boekjaar
,zijnde het kalenderjaar, en moet schriftelijk bij de secretaris geschieden.
Het onder d bedoeld geschiedt door het Bestuur bij wanbetaling of wegens handeling in strijd
met de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 4
Over het bestuur
Het bestuur bestaat uit minstens 7 leden (natuurlijke personen), gekozen uit en door de leden,
waarvan jaarlijks 2, het derde jaar echter 3, volgens op te maken rooster, aftreden. De
aftredenen zijn terstond herkiesbaar. De functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
In een tussentijds ontstane vacature wordt in de eerstvolgende ledenvergadering voorzien.
Ieder jaar wordt in de maand maart of april een algemene ledenvergadering gehouden, waarin
door het bestuur verslag wordt uitgebracht over het afgelopen boekjaar en de in het eerste lid
van dit artikel bedoelde verkiezingen worden gehouden, terwijl er verder zo dik wijls een
ledenvergadering wordt belegd als het bestuur nodig oordeelt of zulks door tenminste 10
leden der vereniging schriftelijk wordt verzocht.
Dit verzoek moet, met redenen omkleed, bij de voorzitter der vereniging worden ingediend.
Geeft het bestuur binnen een week aan een zodanig verzoek geen gevolg dan hebben de
bedoelde leden zelf het recht, daartoe over te gaan. De voorzitter van de vereniging is bij alle
te houden vergaderingen met de leiding belast.
Besluiten moeten met meerderheid van stemmen worden genomen, met uitzondering van die
waarvoor 2/3 gedeelte als vereiste is gesteld.
Over personen moet schriftelijk, over zaken mondeling gestemd worden. Met de uitvoering
der genomen besluiten is het bestuur belast. Het bestuur leidt de dagelijkse zaken van de
vereniging en treedt handelend op. Het bestuur vertegenwoordigt door zijn voorzitter en
secretaris de vereniging in en buiten rechten.
Bij aankoop of vervreemding van roerende en onroerende goederen wordt de machtiging van
de ledenvergadering vereist, indien de waarde hiervan meer dan € 1.000,- bedraagt.
Artikel 5
Ontbinding
De vereniging wordt voorlopig ontbonden als het aantal leden minder dan 10 bedraagt. Indien
na een jaar de vereniging niet weer opnieuw is opgericht, vervallen de bezittingen van de
vereniging aan Het Groene Kruis of gerechtelijke opvolger in de gemeente Gaasterland,
behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 6
Over wijzigingen
Wijzigingen in de statuten kunnen slechts plaats vinden:
a.
op voorstel van het bestuur,
b.
op voorstel van tenminste 10 leden.
Voorstellen tot wijziging als onder b genoemd, moeten steeds voor 15 februari van enig jaar
bij de voorzitter worden ingediend.
Twee derde van de op de vergadering aanwezige leden moet met de voorgestelde wijziging
instemmen, terwijl ze niet eerder in werking treden dan op de dag na het verkrijgen van de
Koninklijke goedkeuring.
Artikel 7
Algemene bepalingen
Het verenigingsjaar en boekjaar lopen van 1 januari tot en met 31 december.
De uitvoering van deze statuten wordt geregeld bij het door de algemene vergadering vast te
stellen huishoudelijk reglement, hetwelk geen bepalingen mag bevatten strijdende met deze
statuten.

De vereniging, oorspronkelijk opgericht 30 november 1911, werd, te rekenen vanaf 31
december 1940, wederom aangegaan voor de tijd van 29 jaren en is thans, te rekenen van 31
december 1969 af, opnieuw aangegaan voor 29 jaar en zal dus eindigen op 30 december 1998.
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