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Oprichting Vereniging 
 

 

 

Op heden    juli 2005 hebben onderstaande natuurlijke personen, alle eigenaren van een 

onroerende zaak aan de eerste Loosdrechtse Plas, een belangenbehartigingsvereniging 

opgericht waarvoor de navolgende STATUTEN zullen gelden. 

Ten bewijze van hun medewerking hebben allen dit document op de dag van oprichting 

ondertekend. 

 

 

Artikel 1. NAAM EN ZETEL 

 

Lid 1. De vereniging draagt de naam “Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas” (BELP).  

Lid 2. De vereniging is gevestigd in de Gemeente Wijdemeren 

 

Artikel 2. DOEL 

 

Lid 1. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van eenieder die 

onroerend goed bezit aan of in de eerste Loosdrechtse Plas. Een en ander in het bijzonder 

tegenover Rijk, Provincie en Gemeente alsmede tegenover Publiekrechteelijke instellingen als 

Plassenschap Loosdrecht e.o., het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de uitvoerende 

dienst DWR, zonder dat deze opsomming de bedoeling heeft een andere (publiekrechtelijke) 

rechtspersoon uit te sluiten. 

 

Lid 2. De gezamenlijke belangen die door de Vereniging worden behartigd betreffen 

ondermeer de jaarlijks aangroeiende slibhoeveelheden in de plas, het ontzanden van de plas 

en de verkeersveiligheid te water en op de weg. Ook deze  opsomming is niet limitatief. 

 

Artikel 3. LEDEN 

 

Lid 1. Leden van de Vereniging kunnen uitsluitend zijn natuurlijke of rechtspersonen, 

eigenaar of mede-eigenaar van een onroerende zaak c.q. een woonark aan of in de eerste 

Loosdrechtse Plas. 

Lid 2. Het Bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet-toelating staat beroep open op 

de Algemene Vergadering (verder te noemen de AV). 

Lid 3. Het lidmaatschap eindigt indien de betreffende natuurlijke persoon, danwel 

rechtspersoon niet langer eigenaar is van een onroerende zaak c.q. een woonark zoals 

hierboven genoemd, door opzegging door het lid, door opzegging door de Vereniging, door 

ontzetting, door wanbetaling of  door de dood, c.q. de ontbinding van het lid. 

Lid 4. Ter vergadering kan ieder lid slechts één stem uitbrengen. 

 

Artikel 4. VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN TEN OPZICHTE VAN DE VERENIGING 

 

De leden dienen een jaarlijkse contributie te betalen aan de Vereniging. De hoogte hiervan 

wordt door de AV vastgesteld. Tevens kan de AV besluiten een incidentele bijdrage aan de 

leden op te leggen. 
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Artikel 5. ALGEMENE VERGADERING (AV) 

 

Een Algemene Vergadering (AV) wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel aan de 

adressen van de leden zoals door die leden aan bestuur kenbaar gemaakt. De vergaderingen 

worden gehouden in de Gemeente Wijdemeren. 

 

Artikel 6. BESTUUR 

 

Lid 1. Het bestuur wordt door de AV benoemd uit de leden. Voor ieder benoeming dienen de 

bestuursleden een vrije voordracht aan de AV kenbaar te maken. 

Lid 2. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging 

Lid 3. Twee van de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de Vereniging in en buiten rechte 

te vertegenwoordigen.  

Lid 4. Bij belangrijke of verstrekkende beslissingen zal het bestuur de leden raadplegen 

alvorens in overleg met andere partijen te treden. 

Lid 5. Ontslag van een bestuurslid geschiedt door de AV. 

 

 

 

Artikel 7. JAARVERSLAG 

 

Het bestuur brengt op de AV -te houden binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar- een 

jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging alsmede het gevoerde beleid. Het legt 

de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring voor aan de 

vergadering. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden. De AV benoemt 

jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, geen bestuurlid zijnde. Deze  commissie 

onderzoekt bovengenoemde stukken en brengt verslag van haar bevindingen hierover aan de 

AV uit. 

 

Artikel 8.  ONTBINDING 

 

De Vereniging wordt ontbonden door een besluit van de AV al dan niet op voordracht van het 

bestuur. De AV zal beslissen over de bestemming van het batig saldo van de Vereniging. 

 

 

 

 

 

Aldus opgemaakt te Wijdemeren, 

 

 

En getekend door: 
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De heer A. Dros De heer D.P.J. Binkhorst 


