
STATUTEN VAN DE FIETSENDE VRIENDEN 

Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 

1. De naam van de vereniging is: De Fietsende Vrienden 

2. De Fietsende Vrienden is gevestigd te Ugchelen 

3. De Fietsende Vrienden is een informele vereniging en bezit een beperkte 

rechtsbevoegdheid. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk. 

4. De Fietsende Vrienden kan geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn 

5. De Fietsende Vrienden wordt ingeschreven in de Kamer van Koophandel te 

Apeldoorn 

Artikel 2 - Duur 

1. De vereniging is opgericht op 21 augustus 2021 

2. De vereniging zal zichzelf opheffen op 7 september 2022 

3. Het verenigingsjaar start op 7 september 2021 en zal duren tot en met 6 september 

2022 

Artikel 3 - Doel 

1. Het doel van de vereniging betreft: aandacht vragen voor de tekenbeetziekte TBE, de 

gevolgen daarvan en hoe je het kunt voorkomen 

2. De Fietsende Vrienden streeft dit doel na door het organiseren van de Tour De TBE, 

een fietstocht van Swifterbant naar Stockholm. Deze fietstocht begint op 21 augustus 

2022 en duurt tot en met 6 september 2022. 

3. De vereniging De Fietsende Vrienden heeft geen winstoogmerk 

Artikel 4 - Lidmaatschap 

1. De oprichters van de vereniging De Fietsende Vrienden, te weten dhr. A. IJska, dhr. R. 

Baarda, dhr. R. Drenth en dhr. A. van Egmond, zijn tevens de enige leden 

2. Er worden geen andere leden geaccepteerd door het bestuur 

3. De leden van de vereniging zijn de personen die de doelstelling van de vereniging 

erkennen en werken mee aan de activiteiten die voortkomen uit de vereniging 

4. Het ledenregister wordt bijgehouden door het bestuur 

5. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar  

Artikel 5 - Schorsing 

1. Als een lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen, kan hij daarvoor 

geschorst worden door het bestuur. Na schorsing kan het lid zijn rechten niet 

uitoefenen 

2. Een lid kan geschorst worden als hij in strijd handeld met zijn 

lidmaatschapsverplichtingen en indien hij het belang van de vereniging shade 

toebrengt 



Artikel 6 - Rechten en verplichtingen 

1. De leden moeten zich houden aan de rechten en statuten van De Fietsende Vrienden 

2. De leden moeten zich houden aan de besluiten van het bestuur en de ALV 

3. De leden hebben de plicht om de ledenvergaderingen bij de wonen. Dit kan ook op 

afstand. 

4. De leden moeten zicht houden aan de verplichtingen die de De Fietsende Vrienden 

aangaat 

Artikel 7 - Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt aan het eind van de duur van de vereniging 

(opheffingsdatum 7 september 2022), door de dood van het lid, door ontzetting of door 

opzegging 

2. Opzegging kan alleen schriftelijk met inachtneming van een maand opzegtermijn 

3. Het lidmaatschap eindigt na opzegging na goedkeuring van het bestuur 

4. Ontzetting kan alleen als een lid niet handelt na de statuten van De Fietsende Vrienden 

of indien hij de wet heeft overtreden bij het handelen namens de vereniging 

Artikel 8 - Geldmiddelen 

1. De Fietsende Vrienden haalt geldmiddelen uit donaties, sponsoring en contributies.  

2. Tijdens de ALV wordt bepaald hoeveel contributie de leden moeten betalen. 

3. Tegenover een zakelijke sponsoring staat een tegenprestatie die met de sponsor nader 

wordt overeengekomen 

Artikel 9 - Bestuur 

1. Het bestuur van De Fietsende Vrienden bestaat uit 4 personen. Wie welke rol krijgt 

wordt bepaald tijdens de ALV. De rollen die te verdelen zijn, zijn: voorzitter, 

penningmeester en secretaris. Dit zal worden aangevuld met een extra, nader te 

bepalen rol. 

2. De voorzitter wordt benoemd door de ALV, de overige rollen door het bestuur. 

3. Het bestuur blijft bestaan, zolang er minimaal 2 leden zijn 

4. De voorzitter wordt benoemd uit 1 van de leden 

5. De ALV kan de voorzitter schorsen of ontslaan 

6. Het bestuur kan na benoeming door het ALV overeenkomsten aangaan. Voor uitgaven 

meer dan EUR 100,- is toestemming nodig van het gehele bestuur. 

7. Het bestuur bepaalt het dagelijkse beleid van de vereniging 

8. Het bestuur bepaalt de agenda van de vergadering en zit de vergadering voor 

Artikel 10 - Vertegenwoordiging 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een van de bestuursleden kan door de 

overige bestuursleden worden ingetrokken, indien er sprake is van onrechtmatig 

handelen 



Artikel 11 - Algemene Ledenvergadering (ALV) 

1. De ALV wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn 

van tenminste 14 dagen. Leden zullen via Whatsapp een uitnodiging krijgen.  

2. De agenda van de ALV wordt door het bestuur bepaald en zal minimaal 7 dagen voor 

aanvang van de ALV gedeeld worden met de leden 

3. De agenda van de ALV bestaat minimaal uit: vaststelling notulen vorige vergadering, 

verslag barcommissie, begroting, benoeming bestuursleden en de rondvraag. 

4. Bestuurswisselingen moeten door de ALV goedgekeurd worden 

Artikel 12 - Besluitvorming 

1. Elk lid heeft toegang tot de ALV 

2. Als je geschorst bent, mag je niet deelnemen aan de ALV 

3. Ieder lid heeft 1 stem 

4. Een lid kan niemand anders machtigen voor zijn stem 

5. Stemming over zaken kan zowel mondeling als schriftelijk 

6. Bij geen meerderheid volgt een tweede stemronde. Deze stemronde wordt gehouden 

tussen de mensen met de meeste stemmen in de eerste ronde 

7. De stemmen worden bekrachtigd in de notulen, die door alle leden goedgekeurd cq 

vastgesteld moet worden 

Artikel 13 - Leiding 

1. De ALV wordt geleid door de voorzitter van De Fietsende Vrienden. Indien hij niet 

aanwezig kan zijn, fysiek op of afstand, dan wordt de ALV verschoven naar een 

andere datum 

2. Van de besproken punten tijdens de ALV wordt door een bestuurslid notulen gemaakt. 

Deze notulen worden gedeeld met de leden en dienen door de eerstvolgende ALV te 

worden vastgesteld 

Artikel 14 - Statutenwijziging 

1. Wijzigingen in de staturen kunnen pas doorgevoerd worden na het besluit van de ALV 

waarin wordt aangekondigd dat de statutenwijzigingen zijn geaccepteerd. 

2. De voorgestelde wijziging wordt ten minste 14 dagen voor de vergadering digitaal aan 

alle leden toegezonden 

3. Statutenwijzigingen kunnen alleen worden aangenomen door een ALV indien 

tenminste 3 van de 4 leden akkoord is 

4. Indien de statutenwijziging niet wordt aangenomen, omdat daarvoor geen meerderheid 

was, kan dit voorstel niet nogmaals worden ingediend, tenzij een meerderheid van de 

leden dit toch wil. 



Artikel 15 - Ontbinding en vereffening 

1. Vereniging De Fietsende Vrienden zal op 7 september 2022 worden ontbonden 

2. De zittende bestuursleden worden dan ontslagen en er zal een vereffenaar worden 

benoemd 

3. De vereffenaar zal verantwoordelijk zijn voor de financiele afwikkeling van De 

Fietsende Vrienden  

4. Nadat De Fietsende Vrienden als vereniging is ontbonden, is het noodzakelijk om haar 

activa op te heffen. De bestemming van een eventueel batig saldo zal geschonken 

worden aan Stichting Tekenbeetziekten te Den Haag en moet specifiek ten goede 

komen aan de communicatie rondom en onderzoek naar de tekenbeetziekte TBE 

5. Na de ontbinding van de vereniging De Fietsende Vrienden zullen alle officiele 

documenten van de vereniging, na afloop van de vereffening, nog 7 jaar bewaard 

worden 

Artikel 16 - Persoonsgegevens 

1. Ieder lid heeft inzage op inzage naar zijn persoonsgegevens. Leden hebben inzicht 

wanneer deze gegevens zijn gebruikt, voor welk doel, aan wie de gegevens zijn 

verstrekt en de herkomst van de gegevens 

2. Ieder lid mag wijzigingen aangeven in zijn persoonsgegevens als die onjuist of 

onvolledig zijn 

3. Persoonsgegevens worden door De Fietsende Vrienden niet in strijd met de wet 

gebruikt 

4. Als persoonsgegevens door De Fietsende Vrienden aan derden zijn verstrekt, mag een 

lid eisen dat deze partij zijn gegevens verwijderd. De Fietsende vrienden zal het 

bewijs van deze verwijdering met het betreffende lid delen 

5. Er is sprake van dataportabiliteit. Dat wil zeggen dat leden van De Fietsende Vrienden 

hun persoonsgegevens in een standaard formaat kunnen opvragen 

Artikel 17 - Huishoudelijk regelement 

1. Het huishoudelijk regelement van De Fietsende Vrienden wordt vastgesteld tijdens de 

eerste ALV en is derhalve inzichtelijk in de notulen van deze ALV 

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

3. Wijzigingen in het huishoudelijk regelement kunnen doorgevoerd worden door de 

ALV, waarbij het bestuur een voorstel zal doen 

Artikel 18 - Slotbepaling 

1. In alle gevallen waarin door de statuten, regelementen of de wet niet is voorzien, 

beslist het bestuur.  

2. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Dhr. A. IJska, Secretaris: 

Dhr. A. van Egmond, Penningmeester: Dhr. R. Baarda, Tour coordinator: Dhr. R. 

Drenth  

3. Het adres van de vereniging is: Hoenderloseweg 49, 7339GA, Ugchelen 

4. Deze statuten zijn vastgesteld naar het online voorbeeld van RocketLawyer 

Aldus getekend: 

De door het voltallige bestuur getekende statuten zijn gedeponeerd bij de KVK te Apeldoorn 

https://www.rocketlawyer.com/nl/nl/documenten/statuten-informele-vereniging

