
\

INTEGR /.LE TEKS T

VANDE

SïATUTEN

VAN

gevestigd te Amsterdam



INTEGRALE TEKST vaÍ de statuten van de verenigi*g, genaamd
Groot-Geerdinkhof vereniging van Huisei genaren, gevesÍigd te Arn-
sterdam, zoals vastgesteld bij akte op 17 september i9g2 voor de des-
tijds te Amsterdam gevestigde notaris A.J. van Erk verleden, gewijzigd
bij akte ap 76 oktober 2ao3 verleder voor notaris mr J.p. schmal te

ïï:'g::-==-==:=:=:

STÀTUTEI{ vaa de vereaigirg luidt als volgt:--------
§ÀÀM- ZETEL en DUUR
Àrtikel 1 ___-_____
1. De vereaiging: d.raagt de naa;n:

"GROOT GEERDTNKHOE vereniging
2. De verenigingi is gevestigd te

van huiseigeaaren.
ÀmsÈerdam

3. De verenigiag is aacgegaas rroor onbepaalde tijd.
,,DOEL".

Artiket 2.----
I. Het doeÍ van de verení§ng ís:

a. de behartigingvan de geweeruchappelijke belangen in samenhang meï het -----
wonen in de wiik Geerdinkhof te Amsterdam en de omringende omgeving en----
het in eigendom hebben yclË eenw*ning írc díe wAk --*--

b- het beschermen, h*ndhaven en zo mogelijkverbeteren van de kwaliteit van de
teeí- en teoonomgevíng en van de mítíeu-, natuur- en ruimtel$ke kwaliteít , -----
een en ander in de ruímste zin, ín de wijk Geerdinkhof te Amsierdam en de---*-
omringende omgeving.

2. Onder de gemeenschappelijke bela*gen als bedaeld ín tid Í sub a. warden tevens ---
bedoeld de gemeenschappeliike belangen van de leden uít een bepaaÍde groep of -*
bepaalde groepet? van woningen. ----------

3. ile vereniging tracht lzaar doel onder meer le bereiken daor:
a- het neet elkaar in cofttset brengen van bewoners vstt de wtjk Geerdinkhaf-----
b. het verzorgen en begeleíden varc contocten met- efi het veritrekken v&n adyie ---

zen acÍ,n averheidsorgdfieft en *insíelÍ.íngen, zoaís het stadsdeelbestuur, ge ----meentelijke instellingen en andere tnstellíngen van *lgemeen belang;
c- her scheppen van voorwaardefi voor demoirutische bàstuinormínglteneinde----

i*víoed uit te kunnen oefenen ap het beleid van bevoegde organniro ínstel -----
iingen;

d' het sdvíseren bij en het (doen) voereil vsn zaweÍ civiel- sís bestuursrechtetq----
ke {voor)procedures, meï afgedekte middelen, nsmens de leden, maoï tevens ---
onder eigen naat4 een efi ander in de ruimste zin;

e. het na een dasrtoe verÍrregen specí§eke machtiging van het betreffende tid af -
de betre§ende leden het op eigen naam (doen) voeren van zoyveÍ civiel- aÍs -----
b e s twur sr e c lrt e I ij kÉ (v o or) p r o c e dur e s t e r b e har r i gí n g v an ind iv i du e I e b e ï an --- - -
gen von leden, met afgedelde middelen, een en ander in de ruimste zin,'

g. verder olle middelen die voor het doel bevarderlijk zíjn."-------



§ïRUCTUUR
Àrtikel 3

De verenigiag keat:.--------
a. de lede:r;
b. het algemeen bestuur;
c. het dagelijks bestuur;
d. de alqemeae vergadering.
LEDE}Í. ---
Àrtikel 4
I' a. Leden van de vereniginE kunnen zija natuurJ.ijke persone11, die

ten minste éóa woningr gelegen op Geerdinkhof te Àmsterdam
(mede) in eigeadom enlof erfpachb hebben.

b. lÍet lidnaatschap houdt de verplichting in de jaarlijkse co''-
tributsie tijdiq te voldoea.-------

c. Per rroning kan slechts één persoo'r 1id. van de vereniging zijn.
d. llet lidmaatscbapsrecht kan aan een meerderjarige huisge:root

worden overgedragea rnet dien verstande dat slechts één per*
sootr Eegelijk vaa dit rechE. gebruik ka* makec

e. E1k 1id oí huisgenoot van een li.d heeft 'recht op deernarne
aa:x, of meedeLen ip, de voordelen vaa elke d.oor de verereiging
georganiseerde attiviteit, met uitzondering vaa aktivitei.tec,
waarvoor overeenkomstig artikel 11 tid 3 een separate bijdra*
Ee rordt geheven; deeJ.neraen aan, of meedelen in de voordelea

. var, de laatstbedoeld,e aktivitéit,en is voorbetrcudea aaa die
leden (en hun huisgenotsen), èie zich verplichEea de bedoelde
bijdrage te betalen. -------

Z. Het lidrnaatschaP wordt. verkregen bij besluit vaa lret best.uur na.
daartoe strekkeade schriftelijke aaamelding rrën de aijde van het
aspirarrE,-1id. -----
Een eerste csnEributiebetaling ge1dt ook als aau*eldiag voor het
lidmaatschap. -----

3. fadiea het bestuur eea verzoek t.ot toelatiag a1s lial afrrijst,
moet hiervaa schriftelijk en raet. redenea omkleed. mededeliag aaa
de betrokkene werdea gedaan -------:---
Deze kan in beroep gaaÉ bij de algernene vergaderíug. welke hier-
over {rp }raar eerstvolgende vergadering dieat te besluiten.*----*-
De algemetle vergàdering kaa toÈ toelatiug besluiten

Àrtikel 5
1. IIet lidnraatschap eiadigl:

a. docr overlijdeu vatr het lid;
b. door verlies vaa het vereiste a1s bedoeld in artikel 4 ].iè 1

ouder a;----
c. door schriftelijke opzegging door het 1id; i*gerral van opzeg-

giug door irets 1id eiedigE. bee lidmaatschap met heÈ. eiade vaÍ!
het werenigirgsjaarr'wàëritt opzegging is geschied;------

d. door oatzetting.-------
De oatzetliog geschiedt, door het bestuur, doch kaa alleea
norden uitgesprokea wanneer' een Lid handelt i:e striid met de
seatuten. de reglemenEen of besluiten van de vereaiging oÉ de
vereaigiug op orrreéelijke wíize betadeelË,

Z- Ingeval van cÍtzetting wordt de betrokkene Een spcedigisee schrif-
telijk wan heÈ besluit tnet oPgave van redenen in kennis gesteld;
beE.rokkeae staat binaen één maand tra ontvangst van de tennisge-
viog vÀn het besluit beroeg oP de algemeae vergaderiag oPeqÍÈ
relke het, antzetEingsbesluit. kaa vernieÈigen; gedurende de be'"3

roepseermijn en bangende het beroep kan betrskkene zi3r: af haar
lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. -------
Het beroep dient schriftelijk te r{orden ingediend bij het be-
s tLrur.

3. fegelijk meE hec einde vaa hetr lidrnaaischap einëigt, eeE eveÉ'-
tueel lidmaatschap van het bestuur.-----*



BE§rguR
Àrtikel 6.
7- a- lreL besLuur vag de ver€riging bestaat uit ten minsÈe víer {qten E.eu hoogste acht (8) leden

b. Índien het aantal bestuursleden beneden de vier {4} is
gedaald, behoudt het bestuur nieEtemin haar bevoegdledere,
oader de verplichtiagi oflr voor spoedige aarrvulling zorg Le
dragen.

Z. a- 3e bestuursleden *rorden benoend door de Àlgemene Vergadering
a} dan niet uit een door bet bËstuur opgestelde voordractrt.---

b. De bestuursledea sorden benoemd voor ee:i periode, rrelke op
zljz haogst. duurt tot. ea raet de derde op de beaoeming volge
de jaarvergadering

c. Bestuursl.eden zijn na het eiade vaa hun zittingsperiod.e di-
relt' herkiesbaar.

d. De procedure voor de verkiezing van de bestuursleden wordt i11-
het huishoudelijk regLement opgenorÍtea

e. ïussentijds kuanen door heÈ bestuur nieure besEuursleden ror-
dea aangelÍezeu iagevolge 1id 1 sub b. Deze besLuursleden heb-
ben volledige bevoegdheid in afwachtiug van hun benoemingr
door de eerstvolgende Àlgemene Vergadering.

3- Het bestuur is belast. met de algemene leiding vaa de verenigingr
en met de uitvoerirg van de besluiEea van de algemene verg:ade-

4. tlet . bestuurslidmaat,schap staat a1leen opea voor ledea van de
vereniging. -------

5. Eea bestuurslid kan te a11en t.ijde door de algemere vergaderiag
rorden geschorst of van zija fuacE,ie oa.thevÉÉ.-----
WordE schorsing aíeE biuoea drie maanden door eea oaEheffing va4
fuacti.e gevolgd of opgehevea, daa viadt opheffiag vaa de schor-
siaq varr recletsr*ege plaats

6. §ets bestuur kiest uit zija Eriddea eeft vaotziÈÈer. eea secretaris
elr eett penriagmeesEer. alsrnede eea plaatsvervangeld voorzitt,er,
eeÉ pfaatsvervaageud secrétarie en eell plaatssvervargend pea:aitrg-

De plaatsvervargers treden in functie ingeval van ontsteateuis
of belet, rraa de funcÈienaris, rriens plaatsvervangrer zíj zíja.
De funcEies vac de seÉreEaris en penniagmeester, alsmede die var,
plaatswervangleod secretaris en plaatsvervangerrd pen:aiagmeester,
kunnea, indien uiet anders mogelijk, in éón persoon rrordelr r;er-
e§igd. ------:--

7. Eet bestuur JciesE uit zija midden een dage3.ijks bestuur, rraaria
ia ieder geval d,e voorzitler, de secreEaris err de penningirnees-
Ler, al.s hij daarom verzoekí, ziteiag trebber.

B. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergadering:en voor err
draagt zorg voor het uiÈvoerelr van besluiEen va:r de bestuursver-
gaderingeÍI. -***---

9. Door lret bestuur kunneu corraissies gevormd err oÍrtbo:lden *rorden.--
Het, bestuur regelt taak er bevoegdheid vaÉ deze comrnissies.
voorzover het huishoudelijk reglement lrierin niet voorzíet-.
fn iedere commissie dient rninimaal één bestuurslid zitting te
hebben,

LO. Tot. Lid vao een commissie kr.rnren raasE ledes van de vereaiging
ook donateurs en huisgenoten vae lederr of donateurs rrorden be-
noemd; per woning kan niet meer dan ééu Persoon lid Yarr ee&
zelfde commissie zija.

Àrtihel 7
7. BesluiÈeyr van heË aiqemeen bestuur en lreE dagrelijts bestuur wor-

den genornen bij meerderheid :raa §teÍntnen'
Voor het, ÍtemeEr vaÍr rechÈsgeldige besl.uiben dienÉ tea minste de
helft, ?an de bestuursleden aanwezig te zijn,



2' van het verhandel"d.e in cie vergaderingen van het, bestuur r+srdennotuleï gehouden, nelke na goedkeuring door het best.uur eÍt ,raonderteken!.ng door Ë*ree leden van het dagelijks bestuur in chro-nologische volgorde sordea besaard.
VERTEGE§WOORDTCING

Àrtikel I
1. De vereniging rrordt in en buitea recirte vertegea*aordigd door

ten minst,e Erree leden van het. bestuur
2. Het bestuur is, na vooraf verkregea qoedleuriag vaa rle algernene

vergadering bevoegd Èot het s.Luiten van overeenkomsten tot }ret
kopen, vervreemden of bezwaren vaÍr registergoederen, toE het. sluiken var1 owereeckomsten, waarbij de vereciging zíc:rr a1s borg
of hoofdelijk medeschuldeaaar verbind.l, zícb voor eerr derde
sterk maakt of zich Eot zekerheid woor een schuld van een clerde
verbindt

3, À11-een intern, aiet. tegerrover derdeu, geldt het. volgrende:_-_____-
a. ieder lid vaa tret bestuur is bevoegd de vereniging in ea buir

tea rechte te vertegeanroord.igen, lr'antleer dit geschiedt Eer
uitvoeriag van een bestuursbesluit of besluit vaa de algemene
vergaderiag, *aarbij het betreffende bestuurslid a1s zodanig
werd aangewezea;

b. tlree leden vaa het dagelijks best,uur tezaÍnen zí7* bewaegd d.e
vereaiging ia ea bui.ten rechte Èe vertegeawoordigen, zonder
daÈ vau éerl be§].uit als onder a. vermeld behoeft te blijken;--

, " c. het besluur is bevoegd uilgsvel, te verrichíen, welke per handeling een belang
van twee duizend zeven honderd vUfti7 earCI {€ 2.750,00) niet te boven gaon; ---
bijeenbehorende h*ndelingen wordeft aÍs één handeling bescho**d;

, at[e handelingen, wa6rn ede een bedrag af belang v6n meer dan twee duizend
zeven honderd vijfiíg etxo {€ 2.75A,00) gemoeid is, díenen in een vooraí---------
gaande algenene vergaderíng ïe worden goe_dgekeurd.

ÀLGEUE}ÍE VERGÀDERT}IG

ÀrEikel 9 -------7-
1. De algemene vergaderiagi is de bocg.ste r*acht ia de vereui.gins.----
2. Eet bestuur roept de algemene vergaderiag bijeen zo dikr*ij1s het

dit r*enselijk acht, of rranneer het daartoe volgeas de vet of de
statuten verplicht, is.------

3" De oproepiag geschiedE, schriftelijt
Bij de oproeping vorden de te behaadelen onderwerper vermeld.---.

4. Op schriftelijk verzoek vaÍr een minste éénlt.iende der leden Shet best,uur verplicht, tst het. bijeenroepen varr de algeroeae ver-
gadering, rrelke bin:ren eea termijn van niet langer dan achten-
twiatsig dagen dienb plaats te vinden

. Íadien aan ëit, verzoek r:.iet binnen veerË.ien dagen gevolg is ge-
qelren, kunren belarghebbenden zelf toE bijeenroepen overgaall.----
De vergadering voorziet, alsdaa zonodig in baar leidiag er de
noLulen

Àrt,ikel 1O

1. Voorstellen dienen te rrerder iagediend binnen een in de oproep
vas:giestelde t.ermi jn. ------

?, De leiding van de vergadering berust, bij de voorzitter van het
bestuur. tenzij het besluur hiervoor eerr aader bestuursLid mocht
hebbea aangeÍ{ezeil. - - - ----

3, De algiernene vergadering besl,uits meE meerderheid valr de geldig
uitgebrachte steíïÍBen, behoudens de hieraa te vermelden regelia-
gen betreffeade statuteowijziging en liguidatie, terrxij] over
persoae$ steeds schriftelijk :.'ordt gestemd
Bla.nco en ongeldige stemmen worden geachL nieL te zijn uitge-
brachE.

4. a. Ieder lid heeft, reclrt op heE uitbreagen van één stem
b. Leden, die meerdere voningen op Geerdinkhof in eigeadom heb-

be:r, kunnen evènzoveel stenunea uitbrengen als het aantal be-
doel-de voningen bedraagt



5' stemrnen rncgen bij rror*::h"- sorden uitgebracht, rnet dien versÈan_de dats ee' lid Eer vergaderiag voor aiet. meer dan twee andereled,en a1s gevolmachtigde mag optred,en.___-_
6 ' van het verhasdelde i" de .1g.*"rr" vergad.ering worden :rotulengehouden.

Teveas sordea besluitenlijsten gemaakt., die aan de ieden wordentoegezondÉ§. ______

' 7 ' Een huurder va,, eea op Geerdinkhof te Àmsterdarn gelegen *roningkan donateur wordeo ,.i de vereniging.
, Door het donateurschap verkrijqt hi-j al].e rechtea, die een r.i<l', zou hEbbea ia de verenigiag. **e uit-zonderiag va,r hec aÈtieve en, p-ssieve kiesrecht en het stenrecht
' De jaarlijrcse donat.ie d.ie,,t *iair',aai gelijk te zijn aaa de jaar-lijkse kontriburie. ______
, g. rn Eegeastelling tot he. ia heÈ vorige lid bepaarde kan Èe"ahuurder heÈ stemrech.t uitoefeaea, als eeE lid_nieE._berror.er de' rruurder wan de woaiag, ira.rvan daÈ r.id de eigeaaar is, hem daar_
I zíj schrifEerijt rordt iagetrokkea, di woning van eigeraar ris_, se1t, ofwel het r.idmaatschap van de eigenaar *ordt beëiadigd._-__JÀÀR§TUKÍTEN
, Àrtikel 11
, 1. Eet boekjaar is gelíjk arrs het kalerderjàar.*____
' 2' Jaarlijks rordt, door het bestuur een b-egroting raet contributie-voorstel opgesteld vöor het komende bcekjaar, welke ter vast_stelling aaa de algemeae ver-ga<Iering r".ordE aanelebodea.____*__

'."3. Yoor handelingen eerc bedrag af een betangvirz twee dutzenà àvii h;"d;;d;iji:--'
, tíg euro (€ 2.750,0q b boven gaande kqn een sëpcrate b$drage worden voarge ----

steld, waartoe de belanghebbende leden zieh kunnen verprichten. " ---------' 4- De boeken ea de owerige daarvoor in aaamerking komende beschei-
, den r?o i= vereaigiag di"o"o jaarrijls doer een door de arge*eaeI vergaderiag be'oeftde kascoarcissie Èe rorden geccntroleerd.

Deze commissie rordt gevormd door etree led.en, niet best.uursLeden' zLjnde.
5. De algemene vergadering dient, jaarlijl<s voor één april d,e fiaaa_

ciË}e jaarstukkea over het voorgaande boekjaar *,r a" begrotiag.
voor het lopeude boekjaar vast, le sEe1ler..
In deze vergaderiaq, ée jaarvergaderiag, dqeE. bet bestr:ur tevens
verslag ovër het in het betreÍfeaée jaar gevoerde beleid.

6- Zouder woorl>el.oud waststellea vaa de jaarsÈukkèt1 st'rekt tot dé-
charge voor !:et bestuur.

SïÀTUTEI{T TJZTGI!T6
ÀrEikeI 12
1. Door hets bestuur of éóa/tíer:d'.e der ledea kaq een voqrstel totrijziging va'l de statutea of ontbiad.ing van d,e vereniging bij de

algemeae verga'dering wordeu iagediend
Ee voordel.ijke teksÈ vaa heÈ voorsteL dieat bij de cproeping tot
de vergaderiag te warde:r gevoegd.

2 . Eesluit,eo tsot stat,utenw íjzLgíng en ont.bin<ïing kunaen s lechEs
'*'ordea gle:lomeD §let eel1 meerderheid van twee/derde vall de geidig
uitgebrachte steniÍneË, ia een algeroene vergadering waaris tea
rninste de helft. vaa de ledea aanr,rezig of vertegen*roordiq.d is.---*
rrdien heE, vereis!e aaat.al l-eden oiet aanwezigi ís, za7 een
nieuwe vergadering rorden bi.jeengeroepen, re houclen binnen ach3-
eatwintig dagen, doctr ni.et eerder daa veertiea dagen na d.e eer_
ste verg'aderi.ng.
rn deze tweede vergaderiag zal over zodanige oader'*erpen bij
tareelderde meerdertreid van de uitgebrachte steÍffaen eerr besLuit,
trord.en g'eÍlomen, ongeacht. heE, aantal aa:rwez.i-ge oË. vertegenwoor-
digrle leden.



3 ' I{a heE besluit tot ontbinding is het best,uur belasÈ met de_______liquidaËie en blijven de bepalinger, -r-o 
deze statu.en zoveelmogelijk van t.oepassing.

{' Een statutenwijzigirig ireeot ia *erking op de dag dat de desbe*Ë.reffende atte is getekend. _-_______5' Eij oatbindiag zal', na rekeaing en vera'tlr.oording aan de algerne_ne vergradericg, heE evenE,ueer- batig saldo moet.eri rrordea uitge_keerd" zulks ter keuze van de algernerre vergadering, aan:_*_____-_- die r-eden, die de raatste dril jaar dat er contributie gehe_vea trerd. deze betaald hebben ea rel naar evenredigheid vaabua isbreng,_____-

- eeE door de vergaderi.ng, tegelijk net de goedleuring van deliquidariebalans aan ce rijzen insreui"s ;;^ï;'Ër"rr:n orsoortgelijk doel als dat van de vereaiqir.ng._______

Àrtikel 13
Door het bestuur zal eea buishoudeJ.ijk regrlernent rorden opgesteld,rraaria de rerkrrijze vaa het bestuur, de c-ommissies ea de algerneaevergaderiag, alsrnede a). daÈ.geae raE àet ÈesÈuur overi.gens orga*isa_torisch reaselijk acht, uadél rr€rden geregeld.rÍet huishoudeli j k regrernent, dient eóor i, algernene vergadering terorden goedgekeurd.______ 

________Iíet huisboudelijk regremeat mag geea bepalingen bevatte! ir strijilmet, de ret, of deze st.atuten. ___ërndieu uiettentia het huisheude}ijk reglement, bepariagen brijkt tebevatten die in sCrijd zijn meE de rreB af deze statuten, zijn dezebepaliagen oageLdiS. _______
SLO?BEPÀLI§GE§
Àrtikel 14j-. Bepalicgeo ia deze scaeuteÍ. eli í*. heL huishouderijk regreme:rt.die voor meer dar, één uitsleg vatbaör blijken ze zíj,., rordea teaspoedigstre zo ver;tlrderd d.at 'og &aar éé,, 

-uiereg 
mcgelijk is.z" Totdat die uijziging heeft pl.aats gevonden geldt die uitreg arsde juiste die aaa de betreffende bÀpa-Ling wordt gegeven door cfea1 g,eale ne ve rgade r i rrgr.. _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ * _ _ * : _ _ _ _ : _ _ _3. Totdat de algenrene vergaderirg de in heÈ tweede lid bedoerdeuitleg heefts vasEgestetd geldE die uitleg als de juiste, die aande betreffeade bepating wordt gegevetr Joo,' het bestuur v.E devereaigias. -----__

rndien de in het treede 1id bedoerde uiLleg van de ar.g.eme'e ver_gadering aftrijkt van die va:r hets bestuur, besluit d" alg,emene
. 
vergaderiog. -____

Àrtikel 15
1- rn alLe gevallen naaria d.eze statuien of het, huisboudelijk_reglement niet voorzien beslist de algemene vergaderinq, be}.au_ _deas heË hierna bepaalde
?'. radien eea beslissing zc spoedeisend. is d,at deze niet kan r.ordenuitgesterd tot. de eerstvJlgende algernene vergadering, is hetbestuur bevoegd te besLissea onder de verplichting deze beslis_sing aan de eerstvolgende algeme,.e vergadering voor te leggen.-*-? ' rndien eea beslissiagi zo spoedeisena is dat een bestuursvergade_rirg niet tijdig kan rrordea bijeengeróepen, word.t zíj gëÍro*endoor het dagelijks bestuur, of bil cnt-stentenis èaar.yar: doordi'ens plaatsvervèngers, onder de verplichting haar te* spoedigsteaan het best.uur en vervolgens aa' de algemene vergadering, danurel direc: aan de algemene vergad,erir:gi, vÀr te leggea.



ondergetekende, mr Johannes pieter schmal, notaris te purrnerend, ver_klaart, dat vorenstaande statuten o* ,tut"t"" zijn vartGroot_Geerdinkhofvereniging van Huiseigenaren, ,our* à"r" Iuiden op zestien oktoberfweeduizend drie.


