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Hortusbuurt, Ebbingekwartier, 11 november 2016 

 

 

Onderwerp: Statutenwijziging 

 

Beste buurtgenoten, 

We zijn alweer bijna een jaar actief als “Bewonersorganisatie HortusEbbinge”, 

maar officieel is er nog steeds de vereniging “Bewonersorganisatie 

Hortusbuurt”. Op de Algemene ledenvergadering (A.L.V.) in maart 2016 is 

besloten de statuten te gaan wijzigen omdat het Ebbingekwartier erbij is 

gekomen en de bestaande statuten een onderhoudsbeurt nodig hebben.  

Het bestuur heeft hieraan gewerkt. In eerste contacten met de notaris werd al 

duidelijk dat de gegevens in het register van de Kamer van Koophandel niet 

meer klopten. Zo bleek onze vorige voorzitter de plaats van vestiging ongewild 

naar Leiden te hebben meegenomen. Zo werkt dat dus met de koppeling van 

registratiesystemen!  

Het heeft veel tijd gekost om alle gegevens voor de Bewonersorganisatie 

Hortusbuurt in het handelsregister op orde te krijgen. Pas twee maanden geleden 

konden wij de draad weer met de notaris oppakken. Het is niet gelukt om de 

conceptakte voor de statuten van de Bewonersorganisatie HortusEbbinge nog op 

tijd voor de algemene ledenvergadering van 15 november gereed te hebben. 

Zodra die er is, zullen we die op onze website www.hortusebbinge.nl plaatsen 

en, wanneer u dat op prijs stelt, bij u in de bus doen. We stellen ons voor om de 

statutenwijziging op de A.L.V. in het voorjaar in een ingelaste A.L.V. van de 

officieel bestaande Bewonersorganisatie Hortusbuurt te behandelen en vast te 

laten stellen. “Onze” in de vorige twee vergaderingen in het leven geroepen 

Bewonersorganisatie HortusEbbinge is daartoe niet bevoegd, is ons uitgelegd. 

Nadere berichten hierover doen wij op onze website en in de Kop der Veur die 

voor de A.L.V. in het voorjaar verschijnt.  

Wij volstaan op dit moment met het doorgeven van de belangrijkste wijzigingen. 

Dat is natuurlijk in de eerste plaats de uitbreiding van het werkgebied met het 

Ebbingekwartier. Verder zullen er naast leden aspirant-leden zijn. Zo kunnen 
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ook minderjarigen zich (alvast) aan de vereniging binden. Zoals in het voorjaar 

is besloten, zal geen contributie worden geheven. Hiervoor moet op grond van 

de nieuwe statuten een apart besluit worden genomen. Nieuw is ook dat de 

A.L.V. een bestuurslid buiten de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier kan 

benoemen. Zo kan dus ook iemand die is verhuisd, maar zich nog steeds sterk 

met onze wijk verbonden voelt, daaraan zijn of haar krachten (blijven) wijden. 

Ook in de toekomst zullen alle buurtgenoten op A.L.V.’s  welkom zijn. Zij 

kunnen het woord voeren, maar evenals aspirant-leden, niet zonder meer 

meebeslissen. Daarvoor moeten zij al lid zijn of zich na binnenkomst als lid 

hebben aangemeld. Dat is een wijziging vergeleken met de huidige situatie. Die 

is in strijd met de huidige statuten, is ons meegedeeld. Als wij een vereniging 

willen blijven met rechtspersoonlijkheid kunnen wij niet anders.  

In de praktijk zal het bestuur zich laten ondersteunen door 

straatvertegenwoordigers en openstaan voor berichten en wensen van 

buurtbewoners op themabijeenkomsten, op straat, via mail en langs andere 

wegen. Zo gezien verandert er dus niets. 

We gaan nog onderzoeken of ook een huishoudelijk reglement nodig is. Dat is er 

nu niet.  

Graag tot ziens op 15 november aanstaande! 

 

Namens het bestuur bewonersvereniging HortusEbbinge, 

Teun Dijkhuis 

Tijmen van Rooijen  

   


