
Artikel 1: Naam en zetel

1. De Vereniging draagt de naam: “Deventer Sociaal” Zij wordt in deze statuten verder genoemd
DS

2. DS is gevestigd in de gemeente Deventer.

Artikel 2: Duur

1. DS is opgericht: 05-11-2014

2. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3: Verenigingsjaar

1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar

Artikel 4: Doel

1. DS stelt zich ten doel als onafhankelijke partij in het algemeen belang van de inwoners van 
Deventer politiek te bedrijven.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door te streven naar:

 het behouden of behalen van één of meer zetels in de gemeenteraad van de 
gemeente Deventer door middel van deelname aan de gemeenteraadsverkiezing;

  een transparante politiek waarbij de burger zich actief betrokken voelt;

  een verantwoorde heffing van gemeentelijke belastingen;

  een verantwoorde besteding van gemeenschapsgelden;

  een combinatie van het sociaal wenselijke met het financieel haalbare;

 

Artikel 5: Begripsbepalingen

1.
Het bestuur: Een door een ledenvergadering benoemde groep leden welke het bestuur van 
DS vormt.

2. Fractie: De gezamenlijke gemeenteraadsleden welke namens DS in de gemeenteraad zijn 
verkozen.

3.
Algemene ledenvergadering: Een volgens deze statuten in de eerste helft van elk 
verenigingsjaar bijeen te roepen ledenvergadering.

4. Buitengewone ledenvergadering: Elke bijeen te roepen ledenvergadering anders dan de 



algemene ledenvergadering.

5. Ledenvergadering: Een algemene of buitengewone ledenvergadering.

6.
Steunfractie: Een door de fractie benoemde groep leden welke de fractie adviseert en 
ondersteunt.

7. Kascommissie: Een door de algemene ledenvergadering benoemde commissie welke de 
financiële boekhouding en de kas van DS controleert.

Artikel 6: Leden, ereleden en donateurs

1. DS kent leden, jeugdleden, ereleden en donateurs.

2.
Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten in overeenstemming met het in artikel 7 van 
deze statuten bepaalde.

3. Jeugdleden zijn leden die jonger dan 21 jaar zijn.

4.
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten ten opzichte van DS, daartoe 
door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.

5. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard DS financieel te ondersteunen en als 
zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 7: Lidmaatschap

1. Als lid van DS kan men worden toegelaten wanneer men daartoe een schriftelijk verzoek bij 
de secretaris van het bestuur heeft ingediend.

2. Het bestuur beslist over de toelating en deelt haar beslissing schriftelijk aan betrokkene mede

3.
Bij afwijzing van het verzoek tot toelating door het bestuur kan een ledenvergadering alsnog 
tot toelating besluiten, zulks na een daartoe, via de secretaris van het bestuur, door de 
aanvrager van het lidmaatschap schriftelijk ingediend beroep tegen de afwijzing.

4.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door 
erfopvolging te worden verkregen.

 

Artikel 8: Beëindiging lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging door het lid;



b. door overlijden van het lid;

c. door opzegging door het bestuur;

d. bij besluit op beroep door de algemene ledenvergadering.

2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient met inachtneming van een opzegtermijn 
van vier weken schriftelijk bij de secretaris van het bestuur te worden aangemeld.

3.
Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid met onmiddellijke ingang is mogelijk
binnen vier weken nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen 
zijn verzwaard hem bekend is geworden of is meegedeeld.

4.

Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid met onmiddellijke ingang is 
eveneens mogelijk binnen vier weken nadat een besluit tot omzetting van DS in een andere 
rechtsvorm of een besluit tot fusie of een besluit tot splitsing hem bekend is geworden of is 
meegedeeld.

5. De secretaris van het bestuur bevestigt de opzegging van een lidmaatschap schriftelijk binnen
acht dagen na ontvangst.

6.
Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur dient met inachtneming van een 
opzegtermijn van vier weken schriftelijk met opgaaf van redenen door de secretaris van het 
bestuur aan het lid ter kennis te worden gebracht.

7.

Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan slechts plaats vinden wanneer het lid 
niet aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van DS heeft voldaan, wanneer het lid in 
strijd met deze statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten handelt of DS op ernstige 
wijze benadeeld.

8.
Tegen een opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan het lid binnen vier weken na
ontvangst schriftelijk beroep aantekenen. Hij dient daartoe het beroep ter behandeling door 
een ledenvergadering bij de secretaris van het bestuur in te dienen.

9. Hangende de behandeling van het in lid 8 bedoelde beroep is het lid geschorst.

10.
Een ledenvergadering besluit of het beroep tegen de opzegging van het lidmaatschap door 
het bestuur al of niet gegrond is.

Artikel 9: Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van DS bestaan uit:

 contributies van leden

 bijdragen van donateurs;

 eventuele verkrijgingen als gevolg van erfstellingen, legaten en schenkingen;

 eventuele gemeentelijke fractiebudgetten;



 eventuele andere baten.

2. Ieder lid betaalt een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie.

3.
Op voorstel van het bestuur kan door de algemene ledenvergadering voor nieuwe leden een 
entreegeld worden vastgesteld.

Artikel 10: Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit minstens drie leden.

2. De voorzitter wordt door een ledenvergadering benoemd.

3. De overige bestuursleden worden zonder vermelding van functie door het bestuur benoemd.

4.
Het bestuur wijst uit haar midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester 
aan.

5. Een bestuurslid kan meer dan één functie in het bestuur bekleden.

6. Bestuursleden worden voor een periode van twee jaar benoemd.

7. Na afloop van de in lid 6 genoemde periode is het aftredende bestuurslid direct herkiesbaar.

8.
In geval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden of 
het overblijvende lid een wettig bestuur.

9. Uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) dient het overblijvende bestuur een
ledenvergadering bijeen te roepen om in de vacature(s) te voorzien.

10.
Een ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is 
een meerderheid van minstens twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.

11. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte noodzakelijke kosten.

Artikel 11: Taken en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur ziet er op toe dat deze statuten en het huishoudelijk reglement worden 
nageleefd.

2.
Het bestuur roept in de eerste helft van elk verenigingsjaar een algemene ledenvergadering 
bij elkaar.

3.
Het bestuur kan daarnaast, voor zover het bestuur dat noodzakelijk acht of op verzoek van 
minstens één tiende gedeelte van de leden, een buitengewone ledenvergadering bijeen 
roepen.

4. Het bestuur is gemachtigd tot het doen van uitgaven voor zover deze in een door de 



algemene ledenvergadering vastgestelde begroting zijn opgenomen.

5.
Verbintenissen waaraan voor meerdere jaren financiële gevolgen zijn verbonden moeten 
vooraf de goedkeuring van de algemene ledenvergadering hebben.

6.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 
waarbij DS zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich tot zekerheidsstelling 
van een schuld van derden verbindt.

7.
Namens het bestuur dient de penningmeester op zodanige wijze een administratie van de 
vermogenstoestand te voeren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van DS kunnen 
worden gekend.

8. De penningmeester dient ter controle aan een door de algemene ledenvergadering benoemde
kascommissie de financiële boekhouding te overleggen.

Artikel 12: Fractie

1. De bij de gemeenteraadsverkiezing in Deventer namens DS gekozen leden vormen de fractie.

2. Zij kiezen uit hun midden een fractievoorzitter.

3. De fractievoorzitter leidt de fractievergaderingen.

4. Bij ontstentenis van de fractievoorzitter benoemt de fractie uit haar midden een tijdelijke 
voorzitter.

5. Besluiten worden door de fractie met meerderheid van stemmen genomen.

6. In geval van staken der stemmen bepaalt de fractievoorzitter het uiteindelijk in te nemen 
politieke standpunt.

7.
Wanneer de fractievoorzitter zijn zetel in de gemeenteraad opgeeft of moet opgeven benoemt
de fractie uit haar midden een nieuwe voorzitter.

Artikel 13: Steunfractie

1.
De fractie kan zich door een steunfractie laten ondersteunen en 
adviseren.

2. De steunfractie wordt door de fractie uit de leden van DS benoemd.

Artikel 14: Vertegenwoordiging van DS

1. Het bestuur vertegenwoordigt DS in en buiten rechte.

2. De fractie vertegenwoordigt DS in de gemeenteraad en eventuele gemeenteraadscommissies 



van de gemeente Deventer.

3.
Tegenover derden is DS rechtsgeldig gebonden door de handtekening van de voorzitter van 
het bestuur of zijn plaatsvervanger en van één der andere bestuursleden. Voor bedragen 
boven de 300€ zijn de handtekening van de voorzitter en penningmeester vereist

Artikel 15: Ledenvergaderingen

1.
Een ledenvergadering wordt bijeen geroepen door middel van een door het bestuur binnen 
een termijn van veertien dagen naar alle leden te sturen schriftelijke uitnodiging.

2. Ledenvergaderingen worden door de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid door 
zijn bij huishoudelijk reglement aangewezen plaatsvervanger geleid.

3.
Tijdens de algemene ledenvergadering brengt het bestuur verslag uit en wordt goedkeuring 
gevraagd met betrekking tot haar werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar.

4. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt op voorstel van het bestuur de contributie voor 
het volgende verenigingsjaar vastgesteld.

5.
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd, die uit minstens 
twee leden bestaat, welke geen bestuursfunctie bekleden.

6.

Een door de vorige algemene ledenvergadering benoemde kascommissie brengt tijdens de 
algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen bij de controle van de financiële 
boekhouding en kas en geeft advies aangaande het wel of niet goedkeuren van het gevoerde 
financiële beleid.

7.
Wanneer tijdens de algemene ledenvergadering goedkeuring van het financiële beleid wordt 
geweigerd wordt een nieuwe kascommissie benoemd, die zich desgewenst door externe 
deskundigen kan laten bijstaan.

8.
Aan de hand van het door deze nieuwe kascommissie uitgebrachte advies beslist een daartoe 
bijeen te roepen buitengewone ledenvergadering of er al dan niet maatregelen moeten 
worden getroffen.

9.
Wanneer een schriftelijk verzoek door één/tiende van de leden tot het bijeenroepen van een 
buitengewone ledenvergadering niet binnen vier weken door het bestuur wordt opgevolgd, 
zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan.

10. Nadere bepalingen voor het bijeenroepen van een ledenvergadering en/of te behandelen 
onderwerpen kunnen in een huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Artikel 16: Toegang, stemrecht en besluitvorming tijdens ledenvergaderingen

1. Leden en donateurs hebben toegang tot de ledenvergaderingen.

2. Ieder lid kan per voorstel één stem uitbrengen.

3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd 



ander lid. Een lid kan daarbij ten hoogste namens twee andere leden stemmen.

4. Donateurs hebben geen stemrecht.

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

6.
Tenzij in deze statuten anders bepaald worden besluiten bij meerderheid van geldig 
uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen.

7.
Wanneer de juistheid van de uitslag van een stemming direct na de uitslag wordt betwist, 
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer een meerderheid van de ledenvergadering dit 
verlangt of wanneer de stemming niet hoofdelijk of schriftelijk heeft plaats gevonden.

Artikel 17: Verkiezing gemeenteraad

1. Het bestuur registreert DS voor deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad van 
Deventer.

2.
Het bestuur dient een lijst van kandidaten voor verkiezing in de gemeenteraad van Deventer 
in.

3. Elk lid van DS kan bij het bestuur kenbaar maken dat hij of zij verkiesbaar wenst te zijn.

4.
Een ledenvergadering beslist op voorstel van het bestuur welke leden op de door het bestuur 
in te dienen lijst van kandidaten komen te staan en in welke volgorde.

5.
Een kandidaat die via de kieslijst van DS in de gemeenteraad wordt gekozen, bindt zich om 
gedurende de gehele zittingsperiode namens DS in de gemeenteraad zitting te nemen, tenzij 
hij of zij als wethouder wordt benoemd.

Artikel 18: Statutenwijziging

1.
De statuten van DS kunnen alleen worden gewijzigd door een besluit van een 
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld.

2.
De termijn voor het bijeenroepen tot een zodanige vergadering bedraagt minstens veertien 
dagen.

3. De tekst van de voorgestelde statutenwijziging dient uiterlijk 5 dagen voor de betreffende 
ledenvergadering aan de leden schriftelijk ter kennis te worden gebracht.

4.
Een besluit tot statutenwijziging is pas geldig bij een meerderheid van twee/derde van de 
geldig uitgebrachte stemmen.

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt.



Artikel 19: Ontbinding en liquidatie

1.
Tot ontbinding van DS kan slechts worden besloten door een besluit van een 
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar de ontbinding van 
DS zal worden voorgesteld.

2.
De termijn voor het bijeenroepen tot een zodanige vergadering bedraagt minstens veertien 
dagen.

3. Een besluit tot ontbinding van DS is pas geldig bij een meerderheid van twee/derde van de 
geldig uitgebrachte stemmen.

4.
Wordt tot ontbinding besloten, dan wordt tevens beslist wie met de liquidatie wordt belast en 
wat de bestemming van een eventueel batig saldo zal zijn.

Artikel 20: Huishoudelijk reglement

1.
Een ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement vast, dat 
nadere bepalingen bevat omtrent de organisatie en de werkwijze van DS.

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze 
statuten.

Artikel 21: Slotbepalingen

1.
In alle gevallen waarin twijfel bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze
statuten of van het huishoudelijk reglement beslist het bestuur, behoudens beroep op een 
ledenvergadering.

2.
In gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur, behoudens beroep op een ledenvergadering.


