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Heden, twaalf januari ----------------------------- -------------
negentienhonderd vier en tachtig, verschenen voor m ij, Mees-----
ter Leo Johannes Willem Marie Schroeder, notaris te r stand -----
plaats Amsterdam: --------------------------------- ------------- 
1. de heer Hendrik Jacobus Gerritsen, illustrator, wonende te -

Amsterdam, Eerste Jacob van Campenstraat 11, volgen s zijn --
verklaring geboren te Jutphaas op tien december---- ---------
negentienhonderd achtenveertig; ------------------- --------- 

2. de heer Dirk van der Helm, partikulier, wonende te Amster---
dam, Eerste van der Helststraat 46-III, volgens zij n ver----
klaring geboren te Amsterdam op achttien januari ne gen------
tienhonderdzestig; -------------------------------- --------- 

3. mevrouw Margaretha de Vries, partikuliere, wonen de te Am----
sterdam, Pieter Calandlaan 52 huis, volgens haar ve rkla-----
ring geboren te Amsterdam op vijfentwintig februari  negen---
tienhonderd achtenvijftig. ------------------------ --------- 

De komparanten verklaarden bij deze op te richten e en vereni----
ging voor welke gelden navolgende statuten: ------- -------------
Naam, zetel en duur : ------------------------------------------- 
Artikel 1 : ------------------------------------------------- ---- 
1. De vereniging draagt de naam: De Oeverlanden Bli jven! ------ 
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. ------------- ------------ 
3. Zij is opgericht op twaalf januari negentienhond erd vier----

entachtig, en duurt voort voor onbepaalde tijd. --- --------- 
Doel : ------------------------------------------------- --------- 
Artikel 2 : ------------------------------------------------- ---- 
De vereniging stelt zich ten doel: ---------------- -------------
het behoud van de biologische en recreatieve waarde  van- en-----
de bescherming van de natuur en het milieu in de Ni euwe Meer----
en haar noordelijke en zuidelijke oeverlanden, gele gen in het---
zuidwestelijk deel van de gemeente Amsterdam. De ve reniging-----
kan in bepaalde gevallen zijn werkzaamheden uitstre kken ten-----
aanzien van buiten het omschreven gebied gelegen ge bieden. -----
Zij beoogt geen winst. ---------------------------- ------------- 
Middelen : ------------------------------------------------- ----- 
Artikel 3 : ------------------------------------------------- ---- 
De verenging tracht haar doel te bereiken door: --- ------------- 
1. zich te verzetten tegen iedere aantasting van vo ornoemd ----

gebied, in het bijzonder door zich te verzetten teg en de ---
uitvoering van de bouwplannen, die de gemeente Amst erdam ---
heeft in de noordelijke oeverlanden van de Nieuwe M eer. ---- 

2. Het geven van voorlichting over voornoemd gebied , het ver---
zorgen van educatieve en vormende aktiviteiten al d an niet -
in samenwerking met derden. ----------------------- --------- 

3. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek na ar natuur --
en milieu in voornoemd gebied en het bevorderen van  plan ---
vorming, gericht op het behoud en de versterking va n de ----
biologische en recreatieve waarde van het gebied. - --------- 

4. Het beheren en in goede staat bewaren van dat de el van de --
noordelijke oeverlanden, dat niet door de gemeente Amster---
dam wordt beheerd, totdat laatstgenoemde het beheer  over----
neemt, -------------------------------------------- --------- 

en alle andere dienstige middelen. ---------------- -------------
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Leden, rechten en verplichtingen van de leden : ----------------- 
Artikel 4 : ------------------------------------------------- ---- 
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke persone n die de----

leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en als lid  tot de -
vereniging zijn toegelaten. ---------------~------- --------- 

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de nam en en ------
adressen van alle leden zijn opgenomen. ----------- --------- 

3. Leden hebben het recht deel te nemen aan alle ak tiviteiten -
van de vereniging; zij hebben de verplichtingen wel ke hun --
bij of krachtens deze statuten zijn opgelegd.------ --------- 

Aspirant-leden, leden van verdienste, begunstigers : ------------ 
Artikel 5 : ------------------------------------------------- ---- 
1. Aspirant-leden zijn zij die overigens voor het l idmaat -----

schap in aanmerking komen maar de leeftijd van zest ien -----
jaar nog niet hebben bereikt. --------------------- --------- 

2. Leden van verdienste zijn zij die zich voor de v ereniging---
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zoda nig -----
door de algemene vergadering zijn benoemd. -------- --------- 

3. Begunstigers zijn zij die de vereniging geldelij k of op ----
andere wijze steunen met een door de algemene leden verga----
dering vast te stellen minimum-bijdrage. ---------- --------- 

4. Aspirant-leden, leden van verdienste en begunsti gers heb ---
ben geen andere rechten verplichtingen dan die welk e -------
hun bij reglement zijn' toegekend, respektievelijk opge ----
legd; wederzijdse beëindiging van die rechten en ve rplich---
tingen, alsmede opzegging namens de vereniging word en bij---
reglement geregeld. ------------------------------- --------- 

Lidmaatschap : ------------------------------------------------- - 
Artikel 6 : ------------------------------------------------- ---- 
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van led en, aspi ---

rant-leden en begunstigers; leden van verdienste wo rden ----
benoemd door de algemene vergadering. ------------- --------- 

2. Bij niet-toelating tot lid of tot aspirant-lid k an de al ---
gemene vergadering alsnog tot toelating besluiten; het be---
roep tegen niet-toelating wordt bij reglement gereg eld. –--- 

3. Het lidmaatschap eindigt: ---------------------- ------------
a. door de dood van het lid; ---------------------- ---------
b. door opzegging door het lid -------------------- ---------
c. door opzegging namens de vereniging; ----------- ---------
d. door ontzetting. ------------------------------- --------- 

4. Opzegging namens de vereniging kan geschieden: - ------------ 
a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereiste n voor --

het lidmaatschap te voldoen, ---------------------- ----- 
b. wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereni ging-----

niet nakomt,--------------------------------------- ----- 
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet ka n wor----

den gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. - ----- 
5. Ontzetting kan worden uitgesproken wanneer een l id in ------

strijd met de statuten, reglementen of besluiten va n de ----
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke  wijze---
benadeelt. ---------------------------------------- --------- 

6. De termijnen van opzegging en ontzetting, het ti jdstip van -
het einde van het lidmaatschap, de wijze van opzegg ing en --
ontzetting, de gevolgen van een en ander, alsmede h et be----
roep daartegen worden bij reglement geregeld. ----- --------- 
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Geldmiddelen, contributies, boekjaar, jaarrekening en ----------
controle : ------------------------------------------------- ----- 
Artikel 7 : ------------------------------------------------- ---- 
1. De geldmiddelen van de vereniging worden door de  zorg van --

het bestuur bijeengebracht uit: ------------------- ---------
a. de jaarlijkse contributies van de leden; ------- ---------
b. de bijdragen van begunstigers; ----------------- ---------
c. schenkingen, legaten en erfstellingen; --------- ---------
d. alle andere baten. ----------------------------- --------- 

2. Contributies van leden en aspirant-leden en bijd ragen van --
begunstigers worden vastgesteld door de algemene ve rgade----
ring. Indeling in kategorieën en eventuele ontheffi ng wor---
den bij reglement geregeld. ----------------------- --------- 

3. Het verenigingsjaar of boekjaar is gelijk aan he t kalen-----
derjaar. ------------------------------------------ --------- 

4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestan d van de ---
vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daa ruit te -
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen w orden ---
gekend. ------------------------------------------- --------- 

5. Door de zorg van het bestuur, in het bijzonder d e penning---
meester, wordt, telkenjare binnen vier maanden na a floop ---
van het boekjaar, een jaarrekening opgemaakt, besta ande ----
uit een balans, een rekening van baten en lasten en  een" ---
toelichting welke -tevens het jaarverslag van de pe nning----
meester bevat. ------------------------------------ --------- 

6. Het bestuur brengt op een algemene vergadering b innen zes---
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verle nging ---
van deze termijn door de algemene vergadering, zijn  jaar----
verslag uit en doet, onder overlegging van de jaarr ekening--
als in het vorig lid bedoeld en zo een deskundige e en ver---
slag heeft uitgebracht, ook onder overlegging van d e ver----
klaring van de deskundige, rekening en verantwoordi ng over -
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. --- ---------  

7. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de  leden een -
kommissie van tenminste twee personen die geen deel  mogen---
uitmaken van het bestuur. Deze kommissie, ook genaa md fi----
nanciële kommissie, onderzoekt de rekening en veran twoor----
ding van het bestuur en brengt aan de algemene verg adering -
verslag van haar bevindingen uit. ----------------- ---------  

8. Vereist het onderzoek van de rekening en verantw oording ----
bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kommis sie van -
onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. - ---------  

9. Het bestuur is verplicht de kommissie en zo een deskundige -
is aangewezen, ook de deskundige, binnen vier maand en na ---
afloop van het boekjaar de jaarrekening voor te leg gen en de 
kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te v er-------
schaffen, haar desgewenst"de kas en de waarden te v ertonen -
en inzage van boeken en bescheiden van de verenigin g te ----
geven. -------------------------------------------- --------- 

10. Vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening  door de ----
algemene vergadering, strekt, voorzover geen voorbe houd is -
gemaakt en voorzover de handelingen van het bestuur  uit de -
stukken blijken, het bestuur tot décharge voor het gevoer---
de bestuur. --------------------------------------- --------- 
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Bestuur, verkiezing, einde bestuurslidmaatschap, sc horsing : ---- 
Artikel 8 : ------------------------------------------------- ---- 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen.  De alge----

mene vergadering stelt het aantal bestuursleden vas t. ------ 
2. Verkiezing van bestuursleden geschiedt door de a lgemene ----

vergadering. -------------------------------------- --------- 
3. Verkiezing van bestuursleden geschiedt uit een o f meer -----

voordrachten, welke niet bindend zijn. ------------ --------- 
4. Al hetgeen de bestuursverkiezing verder betreft wordt bij --

reglement geregeld. ------------------------------- --------- 
5. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor onbepaal de tijd ----

verkozen, te allen tijde door de algemene vergaderi ng wor---
den geschorst of ontslagen. ----------------------- --------- 

6. Een schorsing, welke niet binnen drie maanden ge volgd ------
wordt door ontslag, eindigt door verloop van die te rmijn. -- 

7. Een bestuurslid treedt af uiterlijk drie jaar na  zijn ver---
kiezing volgens een door het bestuur op te maken ro oster --- 
van aftreden. De aftredende is altijd herkiesbaar. --------- 

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het  eindigen --
van het lidmaatschap van' de vereniging en door bed anken. -- 

Algemeen en dagelijks bestuur : ---------------------------------  
Artikel 9 : ------------------------------------------------- ----  
1. Het bestuur, dat ook kan worden genoemd het alge meen be-----

stuur, wijst uit zijn midden 'een voorzitter, een s ekreta---
ris en een penningmeester aan. -------------------- --------- 

2. Het bestuur kan voor de voorzitter, de sekretari s en de ----
penningmeester een vervanger aanwijzen. ----------- --------- 

3. Een bestuurslid kan meer dan één funktie vervull en. -------- 
4. Voorzitter, sekretaris en penningmeester, of hun  vervan-----

gers, zolang zij de funktie bekleden, vormen tezame n het ---
dageli jks bestuur. .------------------------------ --------- 

5. Al hetgeen verder het bestuur betreft wordt bij reglement --
geregeld. ----------------------------------------- --------- 

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging:  --------------------- 
Artikel 10 : ------------------------------------------------- --- 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de ve reniging ---

en, mits met goedkeuring van de algemene vergaderin g, ook --
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, --
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het s luiten --
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als b org of --
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde ---
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de s chuld ---
van een derde verbindt. --------------------------- --------- 
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2. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden he t voorge----
schreven minimum blijft het bestuur bevoegd. Het be stuur ---
is evenwel verplicht: zo spoedig mogelijk een algem ene ver--
gadering te beleggen waarin de voorziening in de op en ------
plaats(en) aan de orde komt. ---------------------- --------- 

3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de ver eniging in -
en buiten rechte komt uitsluitend toe aan twee lede n van ---
het dagelijks bestuur. (of hun plaatsvervangers) ge zamen----
lijk. --------------------------------------------- --------- 

4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de ver eniging in -
en buiten rechte komt mede toe aan een of meer van de le----
den van het bestuur of een of meer derden, indien e n voor---
zover de betrokkene daartoe een volmacht van het be stuur ---
zal hebben ontvangen; bedoelde volmacht dient schri ftelijk -
te zijn verleend, te zijn ondertekend door twee led en van --
het dagelijks bestuur en in het Verenigingenregiste r te ----
zijn ingeschreven. -------------------------------- --------- 

Algemene vergaderingen : ----------------~----------------------- 
Artikel 11 : ------------------------------------------------- --- 
1. Aan de algemene vergadering komen in de verenigi ng alle ----

bevoegdheden toe die niet door de wet of de statute n aan ---
het bestuur zijn opgedragen. ---------------------- --------- 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van h et boek-----
jaar, wordt een algemene vergadering - de jaarverga dering --
- gehouden. --------------------------------------- ---------
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:  --------
a. het jaarverslag van het bestuur en de rekening e n ver---- 
   antwoording met het verslag van de financiële ko mmis----- 
   sie; ------------------------------------------- ---------
b. de benoeming van de financiële kommissie voor he t vol---- 
   gende boekjaar; -------------------------------- ---------
c. de begroting voor het lopende en die voor het vo lgende--- 
   boekjaar; -------------------------------------- ---------
d. voorziening in eventuele open plaatsen; -------- ---------
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangeko ndigd --- 
   bij de oproeping voor de vergadering. ---------- ---------  

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo  dikwijls --
het bestuur dit wenselijk oordeelt of op verzoek va n ten----
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het -----
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen i n de ----
algemene vergadering. ----------------------------- --------- 

4. De oproep van een vergadering geschiedt schrifte lijk aan ---
het adres van het lid zoals dit bij de vereniging b ekend ---
is, door de voorzitter of de sekretaris op een term ijn van -
tenminste veertien dagen, de dag van de oproep en v an de ---
vergadering niet meegerekend , De oproep bevat een aandui---
ding van plaats en tijd van de vergadering, alsmede  een ----
opgave van de te behandelen onderwerpen. ---------- --------- 

5. Toegang tot de algemene vergadering hebben de le den van de -
vereniging, de aspirant-leden en de begunst1gers. - ---------
Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben  geen ---
toegang. Over de toegang van andere personen beslis t de al--
gemene ledenvergadering. 
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6. Voor ieder lid van de vereniging, mits niet gesc horst, ----
wordt een stem uitgebracht. ----------------------- -------- 

7. Ieder kan zijn stem door een schtiftelijk daarto e gemach---
tigd ander lid uitbrengen. ------------------------ -------- 

8. Alle besluiten van de algemene vergadering worde n genomen - 
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrach te -----
stemmen, voorzover niet bij de wet of bij deze stat uten ---
een grotere meerderheid is voorgeschreven. -------- -------- 

9. Ter bepaling van enige meerderheid tellen blanko  uitge-----
brachte stemmen niet mee. ------------------------- -------- 

10. Al hetgeen de algemene vergadering, de oproep d aartoe en --
de besluitvorming daarin, verder betreft wordt bij regle---
ment geregeld ------------------------------------- ------- 

Referendum : ------------------------------------------------- - 
Artikel 12 : ------------------------------------------------- --- 
1. Het referendum is een schriftelijke raadpleging van en------

schriftelijke stemming door de leden. ------------- --------- 
2. Aan een referendum kunnen worden onderworpen all e beslui----

ten van de algemene vergadering welke als onderwerp  voor ---
een referendum worden aangewezen: ----------------- ---------
door het bestuur, of ------------------------------ ---------
door de algemene vergadering zelve. --------------- -------- 

3. Het bestuur kan tot een referendum besluiten: -- ------------
a. hetzij ter vergadering zelve, voor of na het bes luit ---
 van die vergadering; ----------------------------- ------ 

 b. hetzij binnen veertien dagen na die vergadering , mits ---
 het bestuur zich, voor of na het besluit dier verg ade---
 ring, doch in elk geval in die vergadering, het re cht --
 heeft voorbehouden een referendum te doen plaats v inden 
 en zulks aan de vergadering heeft medegedeeld. --- ------ 

4. De uitslag van het referendum prevaleert boven h et door de -
algemene vergadering genomen besluit. ------------- --------- 

5. Al hetgeen verder het referendum ,betreft wordt bij regle---
ment geregeld. ------------------------------------ --------- 

Bureau : ------------------------------------------------- ------- 
Artikel 13 : ------------------------------------------------- --- 
1. De algemene vergadering kan besluiten een bureau  in te -----

stellen tot bijstand van het bestuur; de algemene v ergade---
ring besluit eveneens tot opheffing. -------------- --------- 

2. Al hetgeen het bureau betreft wordt bij reglemen t gere------
geld. --------------------------------------------- --------- 

Kommmissies en werkgroepen : ------------------------------------ 
Artikel 14 : ------------------------------------------------- --- 
1. Kommissies en werkgroepen worden ingesteld en de  benoeming -

van leden ervan geschiedt door het bestuur of door de al----
gemene vergadering. ------------------------------- --------- 

2. Kommissies en werkgroepen hebben zodanige taak a ls bij de --
instelling ervan zal worden bepaald. -------------- --------- 

3. Al hetgeen kommissies en werkgroepen verder betr eft wordt --
bij reglement bepaald. ---------------------------- --------- 



aan deze digitale versie kunnen geen rechten worden  ontleend  
http://www.oeverlanden.nl – Statuten pagina 7 van 8  - email: info@oeverlanden.nl  

 

Reglement : ------------------------------------------------- ---- 
Artikel 15 : ------------------------------------------------- --- 
1. De algemene vergadering kan een of meer reglemen ten vast----

stellen, wijzigen of opheffen. -------------------- --------- 
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet  of met ----

deze statuten. -~---------------------------------- --------- 
Statutenwijziging en ontbinding : ------------------------------- 
Artikel 16 : ------------------------------------------------- --- 
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot  ontbin-----

ding van de vereniging vereist een meerderheid van tenmin---
ste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een v ergade---
ring waarin tenminste een meerderheid van twee/derd e van ---
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. ----- --------- 

2. Is niet tenminste twee/derde van de leden tegenw oordig of --
vertegenwoordigd dan wordt binnen zes weken daarna een -----
tweede vergadering opgeroepen en gehouden, waarin o ver het - 
voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de  orde ---
is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of ve rte------
genwoordigde leden, kan worden besloten, mits met e en ------
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebr achte ---
stemmen. --------------~--------------------------- --------- 

3. De oproep tot de algemene vergadering waarin wij ziging van,- 
de statuten of ontbinding van de vereniging wordt v oorge----
steld dient het desbetreffende onderwerp uitdrukkel ijk te --
vermelden en indien het een voorstel tot wijziging van de --
statuten en betreft, de mededeling dat tenminste vi jf dagen- 
voor de vergadering een afschrift van het voorstel waarin --
de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen o p de ----
door het bestuur vastgestelde plaats voor de leden ter in--- 
zage is gelegd tot na afloop van de dag waarop de v ergade---
ring wordt gehouden. ------------------------------ --------- 

4. Een wijziging van de statuten treedt niet in wer king dan --- 
nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het -----
doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bev oegd. --- 

Vereffening : ------------------------------------------------- -- 
Artikel 17 : ------------------------------------------------- --- 
1. Na ontbinding is het bestuur belast met de veref fening, ----

tenzij door de algemene vergadering, welke tot de o ntbin----
ding besloot, één of meer anderen als vereffenaars zijn ----
aangewezen. --------------------------------------- --------- 

2. Gedurende de vereffening is het bij of krachtens  deze sta---
tuten bepaalde zoveel mogelijk van toepassing. ---- --------- 

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degen en die ten -
tijde van het besluit tot ontbinding lid van de ver eniging -
waren. -------------------------------------------- ---------
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. ------------ ---------
Bij het besluit tot ontbinding kan echter aan het b atig ----
saldo een andere bestemming worden gegeven. ------- ---------
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Slotbepalingen : ------------------------------------------------ 
Voor de eerste maal worden tot leden van het bestuu r benoemd: -- 
1. de komparant sub 1, voorzitter; ---------------- ------------ 
2. de komparant sub 2, sekretaris/penningmeester; - ------------ 
3. de komparante sub 3; --------------------------- ------------ 
4. mevrouw Ingrid Inqeborg Riphagen, wonende te Ams terdam, ----

IJsbaanpad eerste steiger, zesde boot rechts, gebor en op----
tien juni negentienhonderd tweeënvijftig; --------- --------- 

5. de heer Nico Johannes Jansen , wonende te Amster dam, Wes----
termarkt 5, geboren op zeventien januari negentienh onderd---
zevenenvijftig. ----------------------------------- --------- 

De komparanten zijn mij, notaris, bekend. --------- ------------- 
-----------------------------WAARVAN--------------- ------------- 
-------------------------------AKTE---------------- ------------- 
Deze akte is in minuut verleden te Amsterdam, op de  datum in ---
het hoofd dezer akte gemeld. ---------------------- ------------ 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan  de kompa----
ranten hebben dezen mij, notaris, eenparig verklaar d van de ----
inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op  volledige --
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. --------- ------------ 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door  de kompa----
ranten en mij, notaris, ondertekend.--------------- ------------ 
Getekend: H.J.Gerritsen, D.van der Helm, M.de Vries , -----------
L.Schroeder.  


