Statuten
van de stichting ter bevordering en documentatie van de bijenteelt
in het Bourtanger Moor

Imme Bourtanger Moor e.V.

§1
Naam, zetel en boekjaar
De stichting draagt de naam ‘Imme Bourtanger Moor’. Zij heeft haar zetel te Haren (Ems,
Duitsland). De vereniging wordt ingeschreven in het verenigingsregister van het Amtsgericht
Osnabrück en draagt na inschrijving de naam Imme Bourtanger Moor e.V.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De vereniging kan zich aansluiten bij een bond.

§2
Doel en taken
Doel van de stichting is het bevorderen van de bescherming van de natuur en het
landschapsbeheer door uitbreiding van de bijenteelt, zodat door de bestuiving door honingbijen
bij wilde planten en gewassen een biodiverse natuur behouden blijft. Bovendien wordt beoogd de
betekenis van de bijenteelt in het voormalige Bourtanger Moor grensoverschrijdend met
Nederland in kaart te brengen en te documenteren.

− documentatie van de bijenteelt in het Bourtanger Moor en het voortzetten van de traditie van
de bijenteelt;
− de oprichting van een documentatiecentrum met de naam ‘Duits-Nederlands Bijencentrum’;
− het organiseren van evenementen en seminars;
− het bevorderen van de bescherming van de natuur en het landschapsbeheer door uitbreiding
van de bijenteelt;
− bevordering en verbetering van de leefomgeving en leefomstandigheden voor wilde bijen;
− bevordering van de bijenteelt;
− de kennis en vaardigheden van leden verder ontwikkelen door middel van cursussen en
scholingen, opleiding van nieuwe leden;
− vertegenwoordiging van de belangen van de bijenteelt bij overheden en het publiek.
De stichting tracht deze doelstellingen in het bijzonder te bereiken door:

− de oprichting van een documentatiecentrum in het gebied van het voormalig Bourtanger
Moor;
− apparatuur voor een goede bijenteelt te verzamelen en tentoon te stellen;
− de waarde van bijen voor een gevarieerde flora en fauna zichtbaar te maken;
− publiciteit te geven aan en rondleidingen te verzorgen in het documentatiecentrum;
− het opzetten van moderne presentatiesystemen ten behoeve van scholingen en
tentoonstellingen;
− het verzorgen van rondleidingen in het documentatiecentrum voor schoolklassen en toeristen;
− het opzetten en bijhouden van faciliteiten op het gebied van de bijenkunde;
− het opzetten van een lesruimte in de buitenlucht.

§3
Algemeen belang
De organisatie is een stichting zonder winstoogmerk. Zij behartigt uitsluitend doeleinden van
algemeen belang in de zin van het hoofdstuk ‘Steuerbegünstigte Zwecke’ (fiscaal bevoorrechte
doeleinden) van de Duitse ‘Abgabenordnung’ (Duits belastingwetboek). De vereniging verricht
haar werk op vrijwillige basis en beoogt in eerste instantie geen economische voordelen voor
zichzelf.
De middelen van de stichting mogen uitsluitend worden benut voor de doelstellingen als
beschreven in de statuten. De leden van de stichting ontvangen geen vergoedingen uit middelen
van de stichting.
Geen enkele persoon mag door uitgaven, die niet met het doel van de stichting overeenkomen,
of door onredelijke hoge betalingen bevoordeeld worden.
De stichting is in politiek en ideologisch opzicht neutraal.

§4
Lidmaatschap
1.

Iedere natuurlijke en rechtspersoon die een bijdrage wil leveren aan de verwezenlijking van
het doel van de vereniging, kan lid worden van de stichting.

2.

Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden aangevraagd samen met de verklaring dat de
statuten erkend worden, zoals deze van toepassing zijn op de dag van ingang van het
lidmaatschap.

3.

Het bestuur beslist omtrent de toelating en zal zijn besluit schriftelijk meedelen.

4.

Indien het bestuur de aanvraag afwijst, kan de betrokkene het verzoek indienen om de
algemene vergadering een besluit te laten nemen.

§5
Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door opzegging, ontzetting of overlijden van het lid. Bij rechtspersonen
eindigt het lidmaatschap wanneer zij ophouden te bestaan.
Elk lid kan met inachtneming van de opzegtermijn van één maand voor het einde van een
kalenderjaar zijn of haar lidmaatschap opzeggen.
Opzegging dient te geschieden door middel van een schriftelijk bericht aan de voorzitter dan wel
vicevoorzitter. Voor inachtneming van de opzegtermijn is ook een tijdige aanbieding van de
opzegbrief aan de post voldoende, waarbij de poststempel met de datum van aanbieding aan de
post in dat geval als bewijs geldt.

§6
Ontzetting uit het lidmaatschap
Ontzetting van leden uit de vereniging is alleen op grond van gegronde redenen toegestaan.
Gegronde redenen zijn in het bijzonder gedrag dat de doelen van de vereniging op ernstige wijze
benadeelt, het herhaald schenden van statutaire verplichtingen of een betalingsachterstand van
ten minste twee jaar.
Het besluit ten aanzien van ontzetting wordt door de algemene vergadering genomen. Het besluit
wordt van kracht op het moment dat de brief over de ontzetting bij het te ontzetten lid wordt
bezorgd.
Het verzoek tot ontzetting dient het betrokken lid ten minste vier weken voorafgaand aan de
algemene vergadering schriftelijk met vermelding van de redenen door middel van een
aangetekende brief te worden medegedeeld. Het betrokken lid heeft in de algemene vergadering
het recht om te worden gehoord.
Het besluit dient het betrokken lid per aangetekende brief te worden medegedeeld.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur met een twee derde meerderheid besluiten dat een lid
tegen wie een reden voor ontzetting bestaat, geen gebruik kan maken van zijn rechten.

§7
Minimale bijdrage
Er dient een minimale bijdrage te worden voldaan, waarvan de hoogte bij besluit van de algemene
vergadering wordt vastgesteld. De hoogte van de bijdrage wordt door de algemene vergadering
bepaald en geldt voor de volgende kalenderjaar. Voor het eerste kalenderjaar neemt de algemene
vergadering een besluit. Er is geen vergoeding voor opname in de vereniging verschuldigd en
deze wordt niet verlangd.
De lidmaatschapsbijdrage dient jaarlijks in één bedrag aan het begin van het boekjaar te worden
voldaan.

§8

Organen van de stichting
De organen van de stichting zijn het bestuur en de algemene vergadering.

§9
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Zij vormen samen het bestuur in de zin van § 26 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Duits Burgerlijk
Wetboek) en zijn ieder telkens samen met een ander bestuurslid bevoegd de stichting te
vertegenwoordigen, waarbij de penningmeester en de secretaris de vereniging telkens uitsluitend
samen met de voorzitter of de vicevoorzitter mogen vertegenwoordigen. De penningmeester en
de secretaris mogen bovendien alleen gebruik maken van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid
bij ontstentenis van de voorzitter of de vicevoorzitter.
De bestuursleden worden met een gewone meerderheid door de algemene vergadering gekozen
voor de duur van vier jaar. Alleen leden van de vereniging kunnen deel uitmaken van het bestuur.
Bij beëindiging van het lidmaatschap van de stichting eindigt ook het lidmaatschap van het
bestuur.
Het bestuur komt ten minste drie maal per jaar in vergadering bijeen.
Het neemt met een gewone meerderheid besluiten over alle belangrijke zaken voor zover het
besluiten betreft die niet door de algemene vergadering genomen dienen te worden. Bij het staken
van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. De besluiten van het bestuur dienen
in een protocol te worden vastgelegd.
Elk bestuurslid blijft aan totdat een opvolger gekozen is.

§ 10
Adviescommissie
Ter ondersteuning van het bestuur wordt naar goeddunken van de bestuursleden een
adviescommissie benoemd.
De adviescommissie moet zodanig zijn samengesteld, dat alle belangengroepen en aspecten
volgens § 2 ‘Doel en taken’ vertegenwoordigd zijn.
De adviescommissie dient het bestuur eenmaal per jaar over haar activiteiten te informeren en
een planning over te leggen.

§ 11
Algemene vergadering

De algemene vergadering dient ten minste één maal per jaar te worden gehouden en wordt geleid
door de voorzitter, bij diens ontstentenis door diens plaatsvervanger.
De algemene vergadering dient door het vereiste aantal vertegenwoordigingsbevoegde
bestuursleden met inachtneming van een termijn van twee weken en onder opgave van de
agenda schriftelijk bijeen te worden geroepen. Leden die het bestuur hun e-mailadres hebben
aangegeven, dienen in plaats daarvan per e-mail en eveneens met toevoeging van de agenda
binnen dezelfde termijn te worden uitgenodigd.
Het bestuur is gehouden een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, indien ten
minste twee derde van de leden dit schriftelijk met opgave van de redenen verlangt.
De algemene vergadering dient bijeen te worden geroepen, indien de voorzitter dan wel de
vicevoorzitter zijn taken heeft neergelegd.
Aan de uitnodiging moet de agenda worden toegevoegd en daarin moeten de onderwerpen
worden vermeld, waarover gestemd moet worden. De agenda dient te worden aangevuld, indien
een lid daartoe uiterlijk één week voor de vastgestelde datum een verzoek indient. De aanvulling
dient aan het begin van de vergadering te worden meegedeeld.
Onderwerpen waarover tijdens de algemene vergadering gestemd moeten worden, zijn met
name
− de verkiezing van de voorzitter en de secretaris. Zij worden in een jaar voor de duur van vier
jaar benoemd, twee jaar later worden de vicevoorzitter en de penningmeester benoemd;
− de ontvangst van de verslagen van de bestuursleden en de adviescommissie;
− de ontvangst van het jaarverslag;
− de ontvangst van het kascontroleverslag;
− het verlenen van décharge aan de bestuursleden en
− alle overige besluiten die volgens de statuten of bij de wet vereist zijn.

§ 12
Beslissingsbevoegdheid
De algemene vergadering heeft beslissingsbevoegdheid, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Voor besluiten door de algemene vergadering is een gewone meerderheid van de afgegeven
stemmen bepalend.
Elk lid heeft één stem. Het stemrecht kan alleen persoonlijk worden uitgeoefend.
Bij rechtspersonen kan het stemrecht alleen door een rechtsgeldige volmacht worden
uitgeoefend.
Besluitvorming over ontbinding van de stichting behoeft de aanwezigheid van twee derde van de
leden van de stichting. Indien een algemene vergadering die met het oog op besluitvorming ten
aanzien van ontbinding van de stichting bijeengeroepen is, niet beslissingsbevoegd is, dient

binnen een termijn van vier weken na vaststelling daarvan nogmaals een algemene vergadering
met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen, die niet eerder dan één maand doch niet later
dan drie maanden na de eerste algemene vergadering moet plaatsvinden en die ongeacht het
aantal aanwezige leden van de stichting beslissingsbevoegd is. Besluitvorming over ontbinding
van de stichting vindt dan plaats door goedkeuring van vier vijfde van de aanwezige leden.
In de uitnodiging moet op deze bepalingen gewezen worden.
Bij ontbinding of opheffing van de stichting of bij het wegvallen van fiscaal begunstigde doeleinden
gaat het vermogen van de stichting naar de stad Haren (Ems, Duitsland), die het volgens de
bepalingen in de zin van het hoofdstuk ‘Steuerbegünstigte Zwecke’ van de Duitse
‘Abgabenordnung’ onmiddellijk en uitsluitend voor doeleinden van algemeen belang in de zin van
deze statuten dient te benutten.

§ 13
Kascontrole
De algemene vergadering kiest voor de duur van twee jaar twee leden voor de kascommissie. Zij
zijn leden van de stichting en maken niet deel uit van het bestuur.

§ 14
Notulen
Van de tijdens de algemene vergadering genomen besluiten dient de secretaris of notulist notulen
te houden, die door de voorzitter van de vergadering en de secretaris dan wel notulist dienen te
worden ondertekend. Indien de voorzitter van de vergadering bij wijze van uitzondering niet de
voorzitter van het bestuur is, dient ook deze de notulen te ondertekenen.
Elk lid van de stichting dient op verzoek een kopie van de notulen te ontvangen.

§ 15
Statutenwijziging
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen in
een volgens de voorschriften bijeengeroepen algemene vergadering, behoudens andere
dwingende wettelijke voorschriften.

De statuten zijn vastgesteld tijdens de algemene vergadering op 10 augustus 2013. Een eerste
statutenwijziging is goedgekeurd tijdens de algemene vergadering op 9 januari 2014.

Haren, 21.01.2014

