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NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Deltametropool.
2. De vereniging is gevestigd in Delft.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel in West-Nederland de in beginsel reeds
aanwezige metropool tot ontwikkeling te doen brengen.
Bestaande en verder te versterken kenmerken van deze metropool zijn:
- een configuratie van goed verbonden vitale steden rond een
waterrijk “groen hart”;
- een grote rijkdom aan en differentiatie in economische bedrijvigheid;
- grote culturele en historische waarden.
Gelet op de ligging ervan in de delta van Rijn en Maas wordt deze
metropool Deltametropool genoemd.
2. De vereniging hecht bijzondere waarde aan ruimtelijke ordening als
instrument om de relatief autonome ontwikkelingen in de waterhuishouding, het cultuurlandschap, het patroon van steden en dorpen, het
netwerk van verbindingen en het brede scala van bedrijvigheid verder te
integreren tot een Deltametropool van internationaal erkende kwaliteit.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het beïnvloeden van de publieke opinie ten gunste van metropoolvorming in de zin zoals beschreven in artikel 2, lid 1 en 2;
b. het verzorgen van workshops, brainstormsessies en andere bijeen    komsten in het kader van de metropoolvorming of aspecten daarvan;
c. het bevorderen van samenwerking tussen voor dit doel relevante
    partijen in de vorm van netwerken, coalities, allianties, werkmaatschap
pijen en dergelijke;
d. het bevorderen van generieke maatregelen (wet- en regelgeving) en
    specifieke activiteiten (projecten) die de ontwikkeling van de
Deltametropool ten goede komen;
e. al het overige dat wettelijk is toegestaan en het doel van de vereniging
bevordert.
4. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
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DUUR
Artikel 3
1. De vereniging is opgericht voor onbeperkte duur.
LEDEN
Artikel 4
1. De vereniging kent institutionele leden en persoonlijke leden.
Onder leden worden in deze statuten beide soorten leden verstaan, tenzij
het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld of uit het zinsverband blijkt.
2. Institutionele leden van de vereniging kunnen slechts zijn publieke of
private rechtspersonen, die een inhoudelijke en financiële bijdrage willen en
kunnen leveren aan de activiteiten van de vereniging.
3. Persoonlijke leden zijn natuurlijke personen die belangstelling hebben voor
de activiteiten van de vereniging en deze willen steunen.
4. De (rechts)persoon, die institutioneel of persoonlijk lid wil worden, geeft
zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris, zulks onder vermelding van het
soort van het lidmaatschap waarvoor de betrokkene opteert.
Het dagelijks bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet
als institutioneel of als persoonlijk lid wordt toegelaten. De secretaris geeft
van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis
aan de kandidaat.
Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan deze
binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op
de ledenvergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de
secretaris.
Terzake van het beroep wordt, zo mogelijk, op de eerstvolgende ledenvergadering uitspraak gedaan.
5. Ieder lid-rechtspersoon is verplicht om zich door een vaste vertegenwoordiger in organen van de vereniging te doen vertegenwoordigen.
Ieder lid-rechtspersoon benoemt een vaste vervanger voor de
vertegenwoordiger, aan wie bij afwezigheid van de vaste vertegenwoordiger
stemrecht toekomt in de ledenvergaderingen.
Ieder lid-rechtspersoon kan de aanwijzing van een vaste vertegenwoordiger
te allen tijde intrekken door de aanwijzing van een nieuwe vaste vertegen
woordiger.
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Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. doordat het lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan of het lid-natuurlijk
persoon overlijdt;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
deze opzegging kan slechts geschieden per het einde van een kalender
jaar en met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden;
c. door schriftelijke opzegging door de vereniging;
    deze opzegging kan te allen tijde en zonder inachtneming van een
    opzeggingstermijn door het bestuur geschieden wanneer een lid heeft
    opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het betreffende
    lidmaatschap gesteld te voldoen, zijn financiële verplichtingen ten
    opzichte van de vereniging niet (tijdig) nakomt, alsook wanneer
anderszins redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
    lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting;
    deze ontzetting kan alleen door het bestuur worden uitgesproken,
    wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
    de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. De (rechts)persoon, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting of
opzegging namens de vereniging is genomen, wordt ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Hem/haar staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving
beroep op de ledenvergadering open.
Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris van het dagelijks bestuur
worden ingediend.
3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene
geschorst, evenwel met dien verstande dat het lid bevoegd is de ledenvergadering, waarin op het beroep wordt beslist tijdens de behandeling
van het beroep bij te wonen en daar het woord te voeren.
Het lid heeft echter daarin geen stemrecht.
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ORGANEN
Artikel 6
1. De vereniging kent de volgende organen:
a. de ledenvergadering;
b. het algemeen bestuur;
c. het dagelijks bestuur.
2. De ledenvergadering kan besluiten commissies in te stellen.
De opdracht aan de commissie en de samenstelling en bevoegdheden van
de commissie worden door de ledenvergadering bij reglement vastgelegd.
LEDENVERGADERING
Artikel 7
1. De ledenvergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen.
2. Ieder lid heeft recht op het uitbrengen van één stem.
De ledenvergadering beslist met volstrekte meerderheid (dat wil zeggen:
meer dan de helft) van het aantal uitgebrachte stemmen, tenzij deze
statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
De in een ledenvergadering vertegenwoordigde institutionele leden
hebben echter - bij besluit van de institutionele leden, genomen met
tenminste de helft van de ter vergadering vertegenwoordigde institutionele
leden - het recht om een in die ledenvergadering met volstrekte meerder
heid genomen besluit te blokkeren, waardoor het besluit geacht wordt niet
te zijn genomen (vetorecht).
Besluiten omtrent statutenwijzigingen, fusie, splitsing of ontbinding van de
vereniging vergen een meerderheid van tenminste twee/derde van het
aantal door de institutionele leden ter vergadering uitgebrachte stemmen
én een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal door de
persoonlijke leden ter vergadering uitgebrachte stemmen.
3. De oproep tot de vergadering met agenda en bijbehorende stukken wordt
tenminste een maand voor de vergadering aan de leden toegezonden.
4. Het bestuur of tenminste één/tiende van het totale aantal leden van de
vereniging kan extra ledenvergaderingen uitschrijven.
Artikel 7, lid 3 is ook op deze vergaderingen van toepassing.
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BESTUREN
Artikel 8
1. Het algemeen bestuur bestaat uit een door de institutionele leden vast te
stellen aantal van tenminste tien vaste vertegenwoordigers van de
institutionele leden, waarbij gestreefd wordt naar een spreiding over
verschillende categorieën van institutionele leden.
De institutionele leden van de vereniging verkiezen de leden van het
algemeen bestuur en kunnen deze ontslaan, alles bij besluit genomen met
volstrekte meerderheid van de namens de institutionele leden uitgebrachte
stemmen.
De leden van het algemeen bestuur zijn de dragers van het netwerk van de
vereniging als netwerkorganisatie.
Zij brengen informatie uit hun eigen netwerken in en zorgen ervoor dat
informatie van de vereniging daarin op de juiste plek terecht komt.
Het algemeen bestuur komt ongeveer twee maal per jaar bijeen en stelt de
grote lijnen vast.
De vereniging neemt geen standpunten in en onderneemt geen acties die
niet passen in de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders.
2. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste vijf personen.
Ook niet-leden van de vereniging kunnen deel uitmaken van het dagelijks
bestuur.
De leden van het dagelijks bestuur worden gekozen en kunnen worden
ontslagen door de ledenvergadering bij besluit genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Het dagelijks bestuur bestuurt de vereniging, draagt zorg voor de dagelijkse
gang van zaken en stuurt de agent(en) aan.
Van de leden van het dagelijks bestuur wordt verwacht dat zij in de
activiteiten van de vereniging enige (vrije) tijd willen en kunnen investeren.
Ingeval van bijzondere of projectmatige activiteiten kan het algemeen
bestuur een honorering voor (enige) leden van het dagelijks bestuur
vaststellen.
Het dagelijks bestuur vergadert circa tien maal per jaar.
De taak van het dagelijks bestuur is vooral het initiëren en vervolgens
draaiend houden van de verschillende projecten van de vereniging.

STATUTEN VERENIGING DELTAMETROPOOL

6

3.

De voorzitter van het dagelijks bestuur wordt in functie gekozen.
De taak van de voorzitter is het leiden van de ledenvergadering en van
vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, alsmede
het toezien op de naleving van deze statuten.
4. Leden van het algemeen bestuur en leden van het dagelijks bestuur worden
gekozen voor een periode van ongeveer vier jaar, eindigende per ultimo van
de ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden in het vierde jaar na het
jaar waarin zij zijn verkozen.
Zij zijn bij aftreden terstond herkiesbaar.
5. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra de betrokken
persoon de hoedanigheid verliest op grond waarvan deze tot lid van het
algemeen bestuur is gekozen.
6. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur besluiten bij volstrekte
meerderheid van stemmen.
7. Het dagelijks bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een
penningmeester.
8. Het dagelijks bestuur brengt jaarlijks verslag van zijn verrichtingen uit aan
de ledenvergadering.
Dit verslag bevat tenminste:
a. de vorderingen met betrekking tot doel en middelen van de vereniging;
b. de samenstelling van de diverse verenigingsorganen;
c. de ontwikkeling van het ledenbestand.
9. Het dagelijks bestuur is - na vooraf verkregen goedkeuring van het
algemeen bestuur - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 44 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
10. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
dagelijks bestuur.
De vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van het dagelijks
bestuur.
11. Bestuursleden ontvangen als zodanig geen loon, wel kan een redelijke
onkostenvergoeding aan hen worden toegekend.
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MIDDELEN
Artikel 9
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden, door de ledenvergadering vastgesteld,
    onderverdeeld in verschillende categorieën institutionele leden en
    verschillende categorieën persoonlijke leden;
b. bijzondere bijdragen van institutionele leden aan speciale activiteiten van
de vereniging;
c. subsidies en andere bijdragen van derden aan het werk van de
vereniging;
d. erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de
begroting en de jaarrekening.
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Begroting en jaarrekening worden aan de ledenvergadering ter vaststelling
voorgelegd.
De jaarstukken worden ondertekend door alle leden van het dagelijks
bestuur; ontbreekt de ondertekening van een hunner, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt.
Aan de ledenvergadering wordt een verklaring van een accountant als
bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek overgelegd.
Artikel 10
1. De personele middelen van de vereniging bestaan uit:
a. de agent van de vereniging;
b. het bureau.
Het dagelijks bestuur regelt aanstellingen, honorering en ontslag van de
agent en van de overige werknemers van de vereniging.
Het dagelijks bestuur kan besluiten de taken van de agent over meerdere
personen te verdelen en stelt dan de onderlinge taakverdeling vast.
2. De agent heeft tot taak:
a. de missie van de vereniging uit te dragen;
b. het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bij te staan in de
    uitoefening van hun taken;
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c. leiding te geven aan het bureau;
d. periodiek verslag uit te brengen aan de leden over de verrichtingen van
de vereniging.
Het bureau heeft de zorg voor:
a. ledenadministratie;
b. financiële administratie;
c. ondersteuning van de agent.

ONVOORZIENE GEVALLEN EN ONTBINDING
Artikel 11
1. In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien beslist het
dagelijks bestuur.
Deze besluiten worden zo spoedig mogelijk aan de ledenvergadering ter
goedkeuring voorgelegd.
2. Indien de vereniging wordt ontbonden ziet het dagelijks bestuur toe op een
goede verzorging van het archief.
De ledenvergadering bepaalt de bestemming van het eventueel batig
overschot na vereffening.
De bestemming dient te geschieden ten behoeve van één of meer
rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, die in hoofdzaak hetzelfde
of een aanverwant doel beogen en die zijn aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33 onderdeel b. Wet Inkomstenbelasting 2001.

STATUTEN VERENIGING DELTAMETROPOOL

9

www.deltametropool.nl

