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NOTARISSEN

STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Progressieve Groene Partij

Vandaag, zeven juli tweeduizend twintig,
verscheen voor mij, mr. Nicky Petronella Ethelbert Bonnier, notaris in de
gemeente Valkenburg aan de Geul:
de heer Dinant Gerrit Kamphuis,
geboren te Hoogeveen op negen januari negentienhonderd zesenvijftig,
houder van een Nederlands paspoort met nummer NM848JL45,
wonende te 6301 ED Valkenburg, gemeente Valkenburg aan de Geul,
Steenstraat 11,
gehuwd,
te dezen handelende als bestuurder en met machtiging van de ledenvergadering van
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Progressieve Groene Partij,
gevestigd in de gemeente Valkenburg aan de Geul,
kantoorhoudende te 6301 ED Valkenburg, gemeente Valkenburg aan de Geul,
Steenstraat 11,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer —

70273758,

en als zodanig bevoegd deze vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen,
hierna te noemen: vereniging.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende:
INLEIDING
1. De vereniging werd opgericht bij akte van oprichting op elf december
tweeduizend zeventien (11/12/2017) verleden voor mr. P.J.M.B. Schutgens,
destijds notaris in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
2. De statuten van de vereniging zijn sindsdien niet gewijzigd.
3. De ledenvergadering van de vereniging heeft - met inachtneming van de
wettelijke en statutaire vereisten - besloten de statuten van de vereniging te
wijzigen en hernieuwd vast te stellen conform het ter vergadering voorliggende —
ontwerp, opgesteld door Metis Notarissen, kantoorhoudende in de gemeenten —
Gulpen-Wittem, Roermond, Sittard-Geleen en Valkenburg aan de Geul. Van
gemeld besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van de ledenvergadering, —
welk uittreksel (in kopie) aan deze akte zal worden gehecht.
4. De ledenvergadering heeft bij gemeld besluit, de verschenen persoon,
gemachtigd en opdracht gegeven om de akte van statutenwijziging te doen
verlijden en te ondertekenen.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

EN
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1. De vereniging draagt de naam: Progressieve Groene Partij,
hierna ook aangeduid als: "de partij,'.
De naam kan worden afgekort als: "PGP".
2. De partij heeft haar zetel in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
DOEL
ARTIKEL 2
1. De vereniging heeft ten doel als politieke groepering in de gemeente Valkenburg
aan de Geul er langs democratische weg voor te ijveren, dat:
zoveel mogelijk burgers effectief deel hebben aan de politieke en
maatschappelijke besluitvorming;
de besluitvorming plaats vindt na onbevooroordeelde afweging van alle
terzake doende feiten en vooruitzichten;
bij de besluitvorming aan de gevolgen op lange termijn een groot gewicht —
wordt toegekend;
het maatschappelijk welzijn van alle inwoners van de gemeente Valkenburg
aan de Geul wordt gewaarborgd en bevorderd.
De uitgangspunten van de partij worden nader omschreven in een door de
ledenvergadering vast te stellen programma houdende de "Uitgangspunten".
De in deze doelstelling vervatte grondgedachte wordt nader uitgewerkt in door —
het bestuur van de partij op te stellen "politiek programma", dat ten grondslag ligt
aan alle activiteiten van de partij en de fractie in de vertegenwoordigende
lichamen.
2. De partij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
alleen of in samenwerking met anderen deel te nemen aan verkiezingen
voor de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul;
vergaderingen en informatiebijeenkomsten te beleggen, in welke
bijeenkomsten vragen van leden en belangstellenden kunnen worden
behandeld;
contacten met andere politieke en belangenverenigingen te stimuleren;
informatiebulletins te verstrekken aan leden;
en voorts door alle daartoe strekkende democratische middelen, die aan het
doel bevorderlijk zijn.
DUUR
ARTIKEL 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT ANDERE REGLEMENTEN UITGANGSPUNTEN ARTIKEL 4
1. De ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast, genomen met een —
gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
De ledenvergadering kan ook een of meer andere reglementen vaststellen en —
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten of
waarin door het huishoudelijk reglement niet of niet volledig wordt voorzien. —
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet, met —
deze statuten of met het huishoudelijk reglement.
Bevoegdheden, die de statuten verlenen, worden nader uitgewerkt in het
huishoudelijk reglement.
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Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde —
met betrekking tot de wijziging van de statuten van overeenkomstige toepassing.
4. In gevallen waarin noch de statuten noch de reglementen voorzien alsmede in —
spoedeisende gevallen beslist het bestuur, onverminderd zijn verantwoording —
jegens de ledenvergadering.
5. Het huishoudelijk reglement dient regels te bevatten omtrent de organisatie van de partij.
LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 5
1. De vereniging kent leden.
Leden kunnen onderverdeeld worden in categorieën, zoals gewone leden en —
donateurs.
De inhoud van deze begrippen en de daaraan verbonden rechten en
verplichtingen worden, indien een onderverdeling van leden plaatsvindt, nader —
uitgewerkt bij of krachtens huishoudelijke reglement.
Gewone leden kunnen enkel zijn natuurlijke personen die redelijkerwijs geacht —
kunnen worden in te stemmen met de uitgangspunten van de partij.
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen donateur worden van de
partij.
2. Leden zijn zij die 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.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.
Een besluit tot niet-toelating kan slechts worden genomen op gronden ontleend aan deze statuten.
Nadere regels hieromtrent kunnen enkel gesteld worden bij of krachtens het
huishoudelijk reglement.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door —
erfopvolging worden verkregen.
4. Door of namens het bestuur worden geen mededelingen gedaan omtrent —
lidmaatschap van de partij aan andere dan de bevoegde partijorganen.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door de ontvangst door het bestuur van een schriftelijke opzegging door het
lid;
C. door schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging, wegens
een contributieschuld, zich uitstrekkende over een termijn die nader in het —
huishoudelijk reglement wordt geregeld, dan wel wanneer niet meer wordt —
voldaan aan de eisen hierna in het artikel "onverenigbaarheden" en/of in het
artikel "kandidaatstelling en interne verkiezingen",
d. door ontzetting of royement.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het —
einde van een boekjaar, tenzij het lid aangeeft dat de opzegging per direct
ingaat. Opzegging ontslaat niet van de verplichting tot betaling van de
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contributie over het gehele lopende verenigingsjaar.
Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken, uiterlijk in november
voorafgaand aan het jaar waarin men geen lid meer wenst te zijn.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap —
door tot het einde van het eerstvolgende 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.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van
het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
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;
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 (4) weken.
Indien 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.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt,
indien het lid niet tijdig aan zijn contributieverplichting heeft voldaan 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 (1) maand na de ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. 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.
6. Royement van een lid geschiedt door het bestuur indien het naar inzicht van het
bestuur in strijd handelt met de statuten, het huishoudelijk reglement of andere reglementen, dan wel indien het de partij of één van haar organen in ernstige —
mate in diskrediet brengt. Indien een lid niet tijdig aan zijn
contributieverplichtingen heeft voldaan, is het bestuur bevoegd de
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lidmaatschapsrechten op te schorten.
Voor hernieuwde toelating als lid na royement, is een uitdrukkelijk besluit van —
het bestuur noodzakelijk.
Bij of krachtens huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden
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ARTIKEL 7
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te
beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te
verlenen, waarvan de minimale omvang door de ledenvergadering wordt
vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de ledenvergadering bij te wonen. —
Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. —

ONVERENIGBAARHEDEN
ARTIKEL 8
Onverenigbaarheden met betrekking tot het lidmaatschap van andere
vertegenwoordigende lichamen, politieke groeperingen en bestuursfuncties binnen —
de partij worden — voor zoveel nodig - bij huishoudelijk reglement geregeld.
UITGANGSPUNTEN VAN DE PARTIJORGANISATIE
ARTIKEL 9
1. De partijorganisatie kent uitsluitend een lokaal niveau.
2. De partij heeft ten minste twee algemene organen, te weten:
a. de ledenvergadering, als het hoogste orgaan;
b. het bestuur, dat rechtstreeks door de leden wordt gekozen.
3. Bij of krachtens het huishoudelijk reglement wordt de nadere inrichting van de —
organisatie geregeld.
VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris enlof de voorzitter tezamen met penningmeester, dan wel de —
secretaris tezamen met de penningmeester.
Het bestuur kan de penningmeester machtigen betalingsopdrachten namens de partij te ondertekenen.
Waar het betreft het tekenen van de machtiging om kandidatenlijsten onder de —
naam van de partij aan verkiezingen te laten deelnemen, is bevoegd de
voorzitter.
De voorzitter kan deze bevoegdheid mandateren aan het hoofd van het
secretariaat.
3. Geen enkel bij of krachtens deze statuten of het huishoudelijk reglement in te —
stellen orgaan heeft zelfstandige rechtspersoonlijkheid, tenzij dit uitdrukkelijk in —
deze statuten is vermeld.
DE LEDENVERGADERING
ARTIKEL 11
1. De ledenvergadering komt zo vaak bijeen als bij of krachtens het huishoudelijk —
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reglement is geregeld, doch ten minste een maal per kalenderjaar.
Aan haar komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
De ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over onderwerpen, waarbij in
de tevoren aan alle leden toegezonden agenda is opgenomen dat
besluitvorming zal plaatsvinden.
2. Het bestuur roept de ledenvergadering regelmatig bijeen, doch in elk geval
indien ten minste vijf procent (5%) van de stemgerechtigde leden dit schriftelijk —
verzoeken.
Bij of krachtens het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld
omtrent bijeenroeping, aankondiging, agenda, leiding van de vergadering en de wijze waarop besluiten worden genomen, met dien verstande dat bijeenroeping in ieder geval geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de leden.
DE COMMISSIES VAN DE LEDENVERGADERING
ARTIKEL 12
Voor zover niet tredend in de bevoegdheden van de algemene of bijzondere
organen, kan de ledenvergadering commissies dan wel advies- en/of overlegraden —
instellen ter uitvoering van de door deze ledenvergadering nader omschreven
opdrachten.
Iedere ledenvergadering stelt in elk geval al dan niet permanent een financiële
commissie en een verkiezingscommissie in.
Samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen van de commissies van de
ledenvergadering en raden van de ledenvergadering worden geregeld bij of
krachtens het huishoudelijk reglement.
HET BESTUUR
ARTIKEL 13
1. De leden van de partij kiezen rechtstreeks het bestuur op een nader bij het
huishoudelijk reglement te bepalen wijze.
2. Ontslag van de leden van het bestuur geschiedt door de ledenvergadering op —
nader in het huishoudelijk reglement te bepalen wijze.
3. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van —
ten minste drie (3) leden.
De samenstelling en het aftreden van het bestuur geschiedt op bij huishoudelijk reglement vast te stellen wijze.
4. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. —
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun —
functie gemaakte kosten.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR
ARTIKEL 14
1. Het bestuur heeft, naast het in algemene zin leiding geven aan de partij, in elk —
geval de verantwoordelijkheid dat aan de ledenvergadering worden voorgelegd: a. voorstellen met betrekking tot de begroting;
b. de jaarrekening;
c. voorstellen met betrekking tot reglementen;
d. voorstellen met betrekking tot het politiek programma.
2. Bij of krachtens het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld
omtrent taak en omvang van elk bestuur, alsmede de wijze waarop de taak —
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wordt uitgeoefend, en hoe en wanneer omtrent de taakuitoefening
verantwoording aan de leden wordt afgelegd;
in ieder geval gaat de jaarlijks in te dienen begroting vergezeld van
beleidsvoornemens.
3. In de vergaderingen van het bestuur heeft ieder lid één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
VERENIGINGSJAAR
ARTIKEL 15
Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.
GELDMIDDELEN
ARTIKFI 1 n
1. De geldmiddelen van de partij bestaan uit:
n
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b. donaties;
C. erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen
worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en
legaten;
d. schenkingen;
e. subsidies van overheidswege;
f. alle overige baten.
2. Het bestuur weigert een financiële bijdrage wanneer, naar inzicht van ten minste
een/derde (1/3) van de bestuursleden, daardoor de politieke onafhankelijkheid —
van de partij in gevaar kan worden gebracht.
3. De contributieverplichtingen worden vastgesteld door de ledenvergadering op —
voorstel van het bestuur.
KANDIDAATSTELLING EN INTERNE VERKIEZINGEN
ARTIKEL 17
1. Het lidmaatschap van de partij is vereist om kandidaat te staan voor en de partij te vertegenwoordigen in enig vertegenwoordigend orgaan, en is tevens vereist —
om kandidaat te staan voor en lid te zijn van enig bestuursorgaan binnen de
partij.
2. Leden, die voor enige partijfunctie binnen de partij of namens de partij voor een lidmaatschap van enig vertegenwoordigend lichaam in aanmerking wensen te —
komen, moeten een door het bestuur opgestelde verklaring ondertekenen,
waaruit blijkt dat zij niet betrokken zijn geweest bij handelingen, uitingen of
voorvallen, waaruit een fascistische of racistische gezindheid blijkt.
3. Overige vereisten inzake lidmaatschapstermijnen bij kandidaatstellingen worden
geregeld in het huishoudelijk reglement.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
ARTIKFI 18
Wijziging van deze statuten is mogelijk door een besluit van de
ledenvergadering, waarin ten minste twee/derde (2/3) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
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2. Een wijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat een notariële akte is
opgemaakt.
ONTBINDING VAN DE PARTIJ
ARTIKEL 19
1. Een besluit tot ontbinding van de partij wordt door de ledenvergadering
genomen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met twee/derde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Het in het ontbindingsbesluit opgenomen eventueel batig liquidatiesaldo dient —
besteed te worden ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
3. Bij ontbinding van de partij geschiedt de liquidatie door het bestuur.
QUORUM BIJ WIJZIGING VAN DE STATUTEN OF ONTBINDING VAN DE PARTIJ ARTIKEL 20
1. Een besluit als bedoeld in artikel 18 of artikel 19 kan alleen worden genomen —
indien de ledenvergadering is bijeengeroepen met de mededeling dat aldaar —
een dergelijk besluit zal worden voorgesteld.
Indien aan de quorumvereisten bij die ledenvergadering niet wordt voldaan,
wordt op een termijn van ten minste dertig (30) dagen een nieuwe
ledenvergadering uitgeschreven met dezelfde agenda, waarbij aan de
stemgerechtigde leden wordt gemeld dat het vereiste quorum dan niet aanwezig
behoeft te zijn voor het nemen van rechtsgeldige beslissingen.
2. De termijn voor bijeenroeping tot een zodanige ledenvergadering bedraagt ten minste dertig (30) dagen, onder bijvoeging van het betreffende voorstel.
De letterlijke tekst van een voorstel tot wijziging van statuten of huishoudelijk
reglement of tot ontbinding der partij wordt ten minste veertien (14) dagen voor de ledenvergadering bij het secretariaat ter inzage gelegd, dan wel op de
website van de partij gepubliceerd en op de ledenvergadering aan de leden —
beschikbaar gesteld.

AAN TE HECHTEN DOCUMENT(EN)

Aan deze akte wordt gehecht:
(een kopie van) de notulen van de ledenvergadering.

SLOT AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De identiteit van de verschenen persoon is, voor zover nodig, door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE,

in minuut opgemaakt, is verleden te Valkenburg op de datum als aan het begin van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een
toelichting daarop aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen
persoon ondertekend.
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Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om vijftien uur
vijfenveertig minuten.
(volgen handtekeningen)
VOOR AFSCHRIFT
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