
STATUTEN BUURTBUSVERENIGING HTOV 
 

Artikel 1 - NAAM EN ZETEL 

De vereniging draagt de naam: “BUURTBUSVERENIGING HALL,TONDEN,OEKEN,VOORSTONDEN” en is gevestigd 
in de gemeente Brummen. 
In deze statuten wordt zij verder aangeduid als “de vereniging”. 
De vereniging is opgericht op negen april negentienhonderd zes en tachtig en is aangegaan voor onbepaalde 
tijd. 
 

Artikel 2 - DOEL 

De vereniging stelt zich ten doel het binnen de door de minister van Verkeer en Waterstaat gestelde richtlijnen 
zo goed mogelijk uitvoeren van het buurtbusproject ten behoeve van de inwoners van de kernen Hall, Tonden, 
Oeken, Voorstonden (gemeente Brummen), zoals is vastgesteld en eventueel zal worden gewijzigd bij 
vergunning van de Commissie Vervoervergunningen. 
 

Artikel 3 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a) Al datgene te doen wat nodig is om het buurtbusprojekt als bovenbedoeld zo goed mogelijk te laten 
functioneren. 
b) Overleg te voeren met gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid en met bij het openbaar vervoer 
betrokken personen en organisaties, ter optimalisering van de openbaar-vervoersmogelijkheden in het 
betrokken gebied. 
c) Al datgene te doen respectievelijk na te streven, wat in overeenstemming is met het gestelde doel. 
 

Artikel 4 -LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING 

1. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor (actieve) vrijwilligers in de Buurtbus-organisatie die 
ten minste de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. 
2. Als lid kan men worden toegelaten nadat men een schriftelijk verzoek daartoe heeft ingediend bij het 
bestuur. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating kan de algemene vergadering alsnog tot 
toelating besluiten. 
3. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. schriftelijke mededeling daarvan aan het bestuur; 
b. overlijden; 
c. royement: dit kan alleen plaatsvinden in een algemene ledenvergadering die mede met dit doel is 
samengeroepen. 
 

Artikel 5 - GELDMIDDELEN 

De eigen geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit: 
a. contributies; 
b. schenkingen en bijdragen; 
c. subsidies; 
d. andere baten. 
De door de leden verschuldigde contributies dan wel andere bijdragen of verplichtingen worden op voorstel 
van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld. 
 

Artikel 6 - BESTUUR 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste 
negen personen. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. 
2. Het bestuur wordt gekozen door en uit de algemene vergadering. De algemene vergadering kan 
bestuursleden schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden of ontslaan. 
3. Zo mogelijk zijn alle bij het buurtbusprojekt betrokken kernen in het bestuur vertegenwoordigd. 
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Artikel 7 

1. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. 
2. Elk jaar is een derde van het aantal bestuursleden aftredend volgens een door het bestuur op te stellen 
rooster; de voorzitter en de secretaris treden niet gelijktijdig af. 
3. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
4. Bij tussentijdse vervulling van een vacature treedt het nieuwgekozen bestuurslid af op het tijdstip dat zijn 
voorganger af had moeten treden. 
5. De voorzitter, secretaris, coördinator en penningmeester worden door de algemene vergadering in functie 
gekozen, waarbij ten hoogste twee functies door één bestuurslid mogen worden vervuld. 
6. Verkiezing van bestuursleden geschiedt schriftelijk en wel bij absolute meerderheid van stemmen. 
7. Indien bij stemming niemand de absolute meerderheid verkrijgt, vindt een herstemming plaats tussen de 
twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen. Staken bij deze tweede 
stemming de stemmen, dan beslist terstond het lot. 
8. Ieder lid van de vereniging heeft het recht kandidaten te stellen voor het lidmaatschap van het bestuur, en 
wel tot uiterlijk twee maal vier en twintig uur voor het tijdstip waarop de vergadering waarin de 
bestuursverkiezing agendapunt is, overeenkomstig de convocaties zal beginnen. 
 

Artikel 8 - ADVIESORGANEN 

1. De Provincie, de betrokken gemeente(n) en de openbaarvervoermaatschappij kunnen het bestuur gevraagd 
en ongevraagd van advies dienen. 
2. De in het vorige lid genoemde organen hebben het recht de vergadering van het bestuur en de algemene 
vergadering bij te wonen. 
3. Het bestuur kan zich tevens doen bijstaan door andere adviseurs dan in het eerste lid genoemd en haar 
vergaderingen openstellen voor personen wier aanwezigheid van belang wordt geacht. 
 

Artikel 9 - TAKEN VAN HET BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 

Het bestuur is belast met de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, welke zijn verbonden aan het goed 
kunnen functioneren van het buurtbusprojekt.De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door 
de voorzitter en een lid van het bestuur of de secretaris en een lid van het bestuur. 
 

Artikel 10 

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, dan wel twee andere bestuursleden dat wenselijk achten. In 
het laatstgenoemde geval wordt de vergadering binnen drie weken gehouden na het tijdstip waarop bedoelde 
bestuursleden te kennen hebben gegeven een bestuursvergadering te wensen. 
 

Artikel 11 

Het bestuur draagt zorg voor een doelmatig financiëel beleid en legt daarvoor jaarlijks voor één maart rekening 
en verantwoording af aan de kascommissie. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Artikel 12 

Eens per jaar, ten tijde van de algemene vergadering, stelt het bestuur een verslag samen over de 
werkzaamheden en het financiëel beheer van de vereniging in het voorafgaande kalenderjaar. Het verslag 
wordt aan de leden van de vereniging toegezonden en ter behandeling en goedkeuring op de agenda geplaatst 
van de eerstvolgende algemene vergadering. 
 

Artikel 13 

Na goedkeuring door de algemene vergadering zendt het bestuur het verslag ter kennisneming toe aan 
provinciaal bestuur, de betrokken gemeentebesturen en de openbaar vervoersmaatschappij. 
 

Artikel 14 

1. Het bestuur behoeft per geval machtiging van de algemene vergadering voor: 
a. het aangaan van geldleningen en het aangaan van overeenkomsten terzake van kredieten in 
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rekening-courant, alsmede het uitlenen van gelden. 
b. het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, legaten of schenkingen. 
c. het treffen van dadingen of het opdragen van een bestaand geschil aan de beslissing van 
scheidslieden, het voeren van rechtsgedingen en het doen van kwijtscheldingen. 
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken 
van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 
 

Artikel 15 - ALGEMENE VERGADERING 

1. Tenminste éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden, uiterlijk vóór één juni. De 
convocaties daarvoor worden uiterlijk twee weken van tevoren verzonden aan de adressen van de leden. 
2. Op verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende 
gedeelte van het aantal stemmen is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een buitengewone 
algemene vergadering. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk en met redenen omkleed bij het bestuur te 
worden ingediend. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden uiterlijk vier weken nadat 
het bestuur het verzoek daartoe conform het eerder gestelde heeft ontvangen. 
3. De algemene vergadering wijst jaarlijks uit haar midden twee leden aan die de kascommissie vormen en 
die geen lid mogen zijn van het bestuur. 
 

Artikel 16 

1. Voorzover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met absolute 
meerderheid van de door de aanwezige leden respectievelijk bestuursleden uitgebrachte stemmen. 
2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Stemming bij acclamatie is mogelijk 
zolang geen stemgerechtigde zich daartegen verzet. 
3. Bij staken van stemmen wordt het onderwerp voor een volgende vergadering geagendeerd. Bij herhaald 
staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
4. Alle leden hebben één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 
uitbrengen. Vertegenwoordigde leden worden derhalve als aanwezige leden beschouwd. 
5. Blanco stemmen of om andere reden ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
 

Artikel 17 - WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN LIQUIDATIE VAN DE VERENIGING. 

1. Tot wijziging van de statuten of liquidatie van de vereniging kan slechts worden besloten in een daartoe 
belegde algemene vergadering, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de leden aanwezig is, met een 
meerderheid van tenminste twee/derde deel van de uitgebrachte stemmen. 
2. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan een dergelijk besluit alsnog worden genomen in een 
tenminste acht dagen en ten hoogste drie maanden later te houden vergadering, die tot dit doel is 
bijeengeroepen, ongeacht het aantal aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste twee/derde deel 
van de uitgebrachte stemmen. 
3. Het besluit tot liquidatie moet tevens inhouden op welke wijze een eventueel batig liquidatiesaldo zal 
worden aangewend. 
 

ONVOORZIENE GEVALLEN 

In alle gevallen waarin niet door de statuten van de vereniging wordt voorzien, alsmede in gevallen dat verschil 
van opvatting bestaat omtrent enige bepaling in de statuten, beslist het bestuur. 
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