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STATUTEN VERENIGING 'SAMENWERKINGSVERBAND VAN  
PARTIJ VAN DE ARBEID EN GROENLINKS SON EN BREUGEL' 
 
 
Op 12 september 2022 hebben de heren Rob Wilcke en Peter van Dam, daartoe gemachtigd door de  
- op 28 juni 2022 in vergadering bijeen zijnde - in de gemeente Son en Breugel woonachtige leden van Partij van 
de Arbeid en GroenLinks, besloten het lokale samenwerkingsverband tussen de leden van beide partijen in deze 
gemeente ondershands te formaliseren in de vorm van een informele vereniging met beperkte 
rechtsbevoegdheid, en voor deze vereniging de navolgende statuten op te stellen. Deze statuten zijn op 
18 oktober 2022 formeel vastgesteld door de in Algemene Vergadering bijeen zijnde leden van Partij van de 
Arbeid en GroenLinks in Son en Breugel, waarvoor alle leden werden uitgenodigd.  
 
Overeenkomstig dit besluit gelden met ingang van 18 oktober 2022 voor de vereniging de volgende: 
 
 

STATUTEN 
  
Artikel 1  Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 
1. De vereniging draagt de naam 'Samenwerkingsverband van Partij van de Arbeid en GroenLinks Son en 

Breugel', kortweg aangeduid als 'Partij van de Arbeid-GroenLinks Son en Breugel', dan wel 'PvdA-GroenLinks 
Son en Breugel'. 

2. Zij is gevestigd in de gemeente Son en Breugel. 
3. De vereniging bezit beperkte rechtsbevoegdheid. 

 
Artikel 2  Duur en boekjaar 
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 
2. Ieder boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december (een kalenderjaar). 

 
Artikel 3  Doel 
1. De vereniging heeft als doel: 

a. De samenwerking tussen de in de gemeente Son en Breugel woonachtige natuurlijke personen die lid 
zijn van een van de landelijke partijen Partij van de Arbeid en GroenLinks of van beide, te bevorderen 
en te bewaken; 

b. Namens beide partijen met één gemeenschappelijke lijst deel te nemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in Son en Breugel onder de naam 'Partij van de Arbeid-GroenLinks' en 
voor deze lijst zoveel mogelijk stemmen te verwerven; 

c. In lijn met de standpunten van Partij van de Arbeid en GroenLinks en het verkiezingsprogramma van 
de vereniging maximale invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de gemeenteraad en het 
college van Burgemeester en Wethouders en daarmee op bestuur en beleid van de gemeente Son en 
Breugel. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. Binnen de gemeente Son en Breugel zo groot mogelijke belangstelling en steun te verwerven voor de 

politieke denkbeelden van Partij van de Arbeid en GroenLinks en hun lokale samenwerkingsverband; 
b. Binnen de gemeente Son en Breugel leden te werven voor beide partijen; 
c. Binnen de gemeente Son en Breugel activiteiten te stimuleren en te organiseren, en ook 

vergaderingen en bijeenkomsten te beleggen; 
d. Alle overige middelen toe te passen, die aan het bereiken van het doel van de vereniging kunnen 

bijdragen; 
e. De hiervoor benodigde middelen te verwerven. 
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Artikel 4  Geldmiddelen 
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit: 
a. Donaties; 
b. Schenkingen; 
c. Subsidies; 
d. Inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen; en 
e. Overige baten (niet zijnde erfstellingen en legaten). 

 
Artikel 5  Leden, ereleden en donateurs 
1. Het lidmaatschap van de vereniging staat uitsluitend open voor in de gemeente Son en Breugel 

woonachtige natuurlijke personen die lid zijn van een van de landelijke politieke partijen Partij van de 
Arbeid en GroenLinks of beide. 

2. Een inwoner van de gemeente Son en Breugel die lid wordt van een van de landelijke politieke partijen 
Partij van de Arbeid en GroenLinks of van beide c.q. een lid van een van deze partijen of beide die zich in 
Son en Breugel vestigt, wordt door het bestuur automatisch beschouwd als lid van de vereniging en daarvan 
in kennis gesteld. Als betrokkene schriftelijk of anderszins aan het bestuur laat weten, geen lid te willen zijn 
van de vereniging, wordt zijn of haar lidmaatschap van de vereniging niet geëffectueerd. 

3. Het bestuur houdt een digitaal register bij waarin onder meer de namen, adressen, telefoonnummers en 
e-mailadressen van alle leden zijn opgenomen. Dit register is vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt 
voor communicatiedoeleinden tussen de vereniging en haar leden. 

4. De Algemene Vergadering kan op voordracht van het bestuur besluiten om een lid van de vereniging dan 
wel een persoon die geen lid is van de vereniging maar wel van de Partij van de Arbeid, GroenLinks of beide, 
ongeacht hun woonplaats, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging te benoemen tot erelid. 
Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. 

5. Donateurs zijn zij die de doelstelling van de vereniging regelmatig ondersteunen met een financiële 
bijdrage. 

 
Artikel 6  Beëindiging lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door: 

a. Het overlijden van het lid; 
b. Opzegging van het lid; 
c. Opzegging namens de vereniging; 
d. Ontzetting namens de vereniging. 

2. Een lid kan zijn lidmaatschap op elk moment schriftelijk opzeggen bij het bestuur. Het lidmaatschap eindigt 
met onmiddellijke ingang na ontvangst van de opzegging door het bestuur. 

3. Opzegging door de vereniging gebeurt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, 
met vermelding van de reden(en) van opzegging. 
Opzegging is mogelijk: 

 Als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap, dat wil zeggen geen 
lid meer is van de Partij van de Arbeid of GroenLinks en/of niet meer in Son en Breugel woonachtig is; 

 Als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen naar de vereniging niet nakomt; 

 Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. 
4. Ontzetting uit het lidmaatschap gebeurt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het 

lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting. 
Ontzetting is mogelijk als een lid: 

 In strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging; 

 De vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. 
De ontzetting gaat onmiddellijk in. 

5. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid 
tegen dat besluit in beroep gaan bij de Algemene Vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
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Artikel 7  Verplichtingen leden 
1. De leden hebben de verplichting tot naleving van het volgende: 

a. De statuten en reglementen van de vereniging; 
b. Besluiten van het bestuur en de Algemene Vergadering van de vereniging. 

2. De leden hebben de plicht zich jegens elkaar en de vereniging te gedragen naar redelijkheid en billijkheid en 
zich te onthouden van zaken die schadelijk zijn voor de vereniging en de doelstellingen van de vereniging. 

3. Door de leden van de vereniging behoeft geen contributie te worden betaald. Wel kunnen zij de vereniging 
op vrijwillige basis incidenteel of periodiek financieel ondersteunen. 

 
Artikel 8  Bestuur 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit tenminste twee en bij voorkeur drie 

personen. De bestuurders dienen lid te zijn van de vereniging en mogen geen zakelijke relatie met de 
vereniging onderhouden. 
Als het aantal bestuursleden door belet of aftreden van een lid c.q. twee leden van het bestuur beneden 
het minimum van twee is gedaald, kan het overgebleven lid alleen dan besluiten nemen met betrekking tot 
beleidsmatige, politieke en financiële zaken indien deze vooraf zijn goedgekeurd door twee door de 
Algemene Vergadering daartoe aangewezen verenigingsleden. Bij ontstentenis van het voltallige bestuur 
wijst de Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk uit haar midden twee voor bepaalde tijd waarnemende 
bestuurders aan voor uitsluitend het afhandelen van concreet aangeduide lopende zaken die geen uitstel 
gedogen. 
Het bestuur c.q. de waarnemend bestuurders draagt c.q. dragen er zorg voor dat de Algemene Vergadering 
zo spoedig mogelijk voorziet in eventuele vacatures. 

2. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor 
zover de wet niet anders bepaalt, en heeft voorts de bevoegdheden die door de wet, de statuten of 
aanvullende reglementen aan hem zijn opgedragen. Het bestuur kan de voorzitter en/of de 
penningmeester machtigen de vereniging namens hem te vertegenwoordigen. 

3. Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige vaststelling van hun taak. 
Deze commissies of werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is 
bevoegd ze op te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien. 

4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 
en bewaring van registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich 
als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor de schuld van een derde verbindt. Ook is het bestuur niet bevoegd tot het aanvaarden van 
erfstellingen en legaten. 

5. Het bestuur kwijt zich op behoorlijke wijze van zijn bestuurstaken en draagt er in dat verband zorg voor dat 
de bestuursleden: 

 Bekend zijn met de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging en daarnaar 
handelen; 

 Geen (financiële) verplichtingen aangaan namens de vereniging waarvan bekend is dat deze die niet 
kan nakomen; 

 Tijdig maatregelen nemen tegen voorzienbare (financiële) risico's; 

 Nagaan of collega-bestuurders hun taken en verplichtingen (kunnen) nakomen en of het beleid van 
collega-bestuurders niet tot risico's voor de vereniging leidt; 

 Regelmatig vergaderen en onderling verantwoording afleggen over de uitvoering van de taken; 

 Goed zijn geïnformeerd over besluiten die worden genomen en deze schriftelijk vastleggen met 
vermelding van eventuele bezwaren van een (of meer) medebestuurder(s) wanneer een besluit niet 
unaniem wordt genomen; 

Een bestuurslid dat een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, neemt niet deel aan 
de beraadslagingen en de besluitvorming ter zake. Als alle bestuurders een tegenstrijdig of eigen belang 
hebben, verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de Algemene Vergadering. 

6. De bestuursleden worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen benoemd door de Algemene 
Vergadering. Ieder lid van de vereniging kan zich tot één week vóór de desbetreffende Algemene 
Vergadering schriftelijk kandidaat stellen voor het lidmaatschap van het bestuur bij het bestuur. Het 
bestuur legt de kandidaatstellingen uiterlijk twee dagen voor de Algemene Vergadering aan de leden voor. 
Wanneer er bij het benoemen van een nieuwe bestuurder maar één kandidaat is, wordt besloten deze 
kandidaat als bestuurder aan te stellen. De Algemene Vergadering kan het bindende karakter van zo'n 
voordracht met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen opheffen.  
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7. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een penningmeester en zo mogelijk een secretaris aan. 
Indien het bestuur slechts uit twee leden bestaat, verdelen de voorzitter en penningmeester onderling de 
taken van de secretaris. 

8. Het bestuur streeft in zijn besluitvorming zo veel mogelijk naar consensus. Als dat niet lukt, wordt bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen beslist. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter 
de doorslag. 

9. De penningmeester ziet erop toe dat de inkomsten en uitgaven van de vereniging in overeenstemming zijn 
met de begroting. 
Andere bestuursleden dan de penningmeester kunnen geen financiële verplichtingen aangaan en facturen 
betalen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de penningmeester. 
De penningmeester ziet erop toe dat voor afwijkingen van de begroting boven de € 250 door het bestuur 
vooraf goedkeuring wordt gevraagd aan de Algemene Vergadering. De penningmeester mag financiële 
verplichtingen aangaan en facturen betalen tot een bedrag van maximaal € 300 elk, indien deze in 
overeenstemming zijn met de begroting en het batig saldo van de vereniging niet overschrijden. Bij 
verplichtingen of betalingen boven dit bedrag is een schriftelijk akkoord nodig van één ander bestuurslid. 
Bij verplichtingen of betalingen die niet in overeenstemming zijn met de begroting, is een besluit van de 
Algemene Vergadering vereist.  

10. De penningmeester opent zo snel mogelijk na benoeming op zijn/of haar naam (onder toevoeging van 
'inzake PvdA-GroenLinks Son en Breugel') een extra bankrekening bij zijn of haar eigen bank ten behoeve 
van het financiële beheer van de vereniging. Hij/zij geeft de overige bestuursleden elk kwartaal en de 
kascontrolecommissie tenminste jaarlijks bij de controle van de jaarrekening inzage in alle op de rekening 
geboekte inkomsten en uitgaven en het saldo op deze rekening. De kosten van deze bankrekening worden 
gedeclareerd bij het bestuur en kunnen door de penningmeester eerst na verificatie en goedkeuring door 
het bestuur aan hem/haar zelf worden vergoed. Bij wisseling van het penningmeesterschap wordt de 
betreffende bankrekening beëindigd en het saldo overgemaakt op de door de nieuwe penningmeester 
geopende extra persoonlijke bankrekening ten behoeve van het financiële beheer van de vereniging. 
Alle financiële transacties van de vereniging verlopen via de onder beheer van de penningmeester staande 
bankrekening. Er is geen kas met contant geld. 

11. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming af, volgens een door het bestuur op te 
maken rooster van aftreden. De aftredende kan zich één keer herkiesbaar stellen. 
Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreding de plaats in 
van zijn/haar voorgang(st)er. 

12. De bestuurders zijn bij een faillissement van de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele 
openstaande schulden en verplichtingen van de vereniging, tenzij zij op grond van de wet hiervan kunnen 
worden gevrijwaard. 

 
Artikel 9  Bestuurstaken ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen 
1. Het bestuur vervult ten aanzien van de deelname van de vereniging aan de gemeenteraad de volgende 

taken: 
a. Het opstellen van een profielschets voor en het (doen) werven van een potentiële lijsttrekker en 

potentiële kandidaten voor een positie in de gemeenteraad; 
b. Het (doen) organiseren van de kandidaatstelling voor de gemeenteraad en het zorg dragen voor de 

activiteiten die daarbij moeten plaatsvinden; 
c. Het (doen) opstellen, toelichten en ten opzichte van de Algemene Vergadering verdedigen van een 

ontwerpkandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, inclusief een voorstel voor een 
lijsttrekker; 

d. Het (doen) voorbereiden van een door de Algemene Vergadering vast te stellen ontwerp-
verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen; 

e. Het voeren van voortgangsgesprekken met en beoordelen van het functioneren van (de leden van) de 
zittende fractie en de door de fractie voorgedragen wethouder(s); 

f. Het (doen) voorbereiden en uitvoeren van een verkiezingscampagne. 
2. Het bestuur legt uiterlijk een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen een plan ter vaststelling voor aan de 

Algemene Vergadering met betrekking tot de voorbereidingen van de deelname aan deze verkiezingen en 
de planning daarvan. Daarin dient in ieder geval aandacht te worden besteed aan de werkwijze bij het 
opstellen van het ontwerpverkiezingsprogramma, de profielschets voor een kandidaat-lijsttrekker en 
kandidaat-raadsleden, de totstandkoming van de ontwerpkandidatenlijst, de aanpak en het budget voor de 
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campagne en aan de planning van een en ander. De vaststelling van het verkiezingsprogramma dient in de 
planning in ieder geval vooraf te gaan aan het vaststellen van de kandidatenlijst. 

3. Het bestuur geeft het voorbereiden, vaststellen en verdedigen van een ontwerpkandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en het voorbereiden van een ontwerpverkiezingsprogramma in handen van 
een onafhankelijke kandidaatstellings- respectievelijk programmacommissie. De kandidaatstellings-
commissie kan uitsluitend bestaan uit leden die geen verkiesbare plaats voor zichzelf ambiëren. De 
commissie rapporteert vertrouwelijk en uitsluitend aan het bestuur. Het bestuur legt een voorstel voor de 
samenstelling en werkwijze van de kandidaatsstellings- respectievelijk programmacommissie ter 
goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. 

4. Het bestuur legt de ontwerpkandidatenlijst (inclusief een voordracht ten aanzien van de lijsttrekker) 
respectievelijk het ontwerpverkiezingsprogramma ter goedkeuring en (al of niet geamendeerde) 
vaststelling voor aan de Algemene Vergadering. 

5. Het bestuur kan voor het voorbereiden en uitvoeren van een verkiezingscampagne een campagne-
commissie instellen. Naast leden kunnen ook externe campagneadviseurs zitting hebben in een dergelijke 
commissie. Het bestuur bepaalt de taakstelling en het budget van de commissie. 

6. Het bestuur ziet erop toe dat in de profielschets voor de lijsttrekker en potentiële kandidaten voor een 
positie in de raad in elk geval wordt opgenomen dat bij de samenstelling van de fractie wordt gestreefd 
naar een gelijke vertegenwoordiging qua sekse en naar een evenwichtige spreiding qua leeftijd en 
diversiteit.  

 
Artikel 10  Einde bestuurslidmaatschap; schorsing 
1. Een bestuurslidmaatschap eindigt: 

 Door aftreden op grond van het rooster van aftreden; 

 Door aftreden op eigen verzoek; 

 Door het einde van het lidmaatschap van de vereniging; 

 Door overlijden; 

 Door onder curatele stelling c.q. wanneer voor betrokkene een bewindvoerder of mentor wordt 
aangesteld wegens geestelijke stoornis; 

 Door ontslag krachtens een besluit van de Algemene Vergadering; 

 Wanneer op betrokkene een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen 
van toepassing wordt verklaard. 

2. Leden van het bestuur kunnen te allen tijde, samen of afzonderlijk, door de Algemene Vergadering worden 
geschorst of ontslagen bij besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
Het bestuurslid c.q. de bestuursleden wordt c.q. worden in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende 
Algemene Vergadering te verantwoorden en kan c.q. kunnen zich daarin op eigen kosten door een 
raadsman doen bijstaan. 
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de Algemene Vergadering eenmaal met die 
termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop 
van de termijn geëindigd. 

3. Een bestuurder die wil aftreden, legt een verzoek tot ontslag voor aan de overige bestuursleden. Het 
ontslag wordt door hen gehonoreerd zonder aan betrokkene décharge te verlenen. In het geval van ontslag 
van een bestuur is het aan de Algemene Vergadering om te beslissen of aan de betreffende bestuurder 
décharge wordt verleend. De Algemene Vergadering verleent slechts décharge nadat door de 
kascontrolecommissie is vastgesteld dat de inkomsten, uitgaven, openstaande financiële verplichtingen en 
het saldo van de vereniging in overeenstemming zijn met de begroting en het werkplan van de vereniging. 
Als dat niet mogelijk is, wordt geen décharge verleend en blijft de betreffende bestuurder aansprakelijk 
voor het door hem of haar verrichte bestuurswerk. 

 
Artikel 11  Jaarverslag - Rekening en Verantwoording 
1. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden en verantwoorden van de financiën van de vereniging, zodanig 

dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een 
overzicht van ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en een overzicht van haar vermogen aan het 
begin en einde van het jaar, samen te noemen de jaarstukken. 
Het bestuur moet de financiële bescheiden tenminste tien jaar bewaren. 
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2. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. 
Daaraan voorafgaand legt het bestuur de jaarstukken ter controle voor aan een door de Algemene 
Vergadering te benoemen kascontrolecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken 
van het bestuur. Een lid kan ten hoogste drie achtereenvolgende jaren zitting hebben in de 
kascontrolecommissie. 
Het bestuur is verplicht om de kascontrolecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de 
daarop betrekking hebbende bescheiden en om haar alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. 
De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de Algemene Vergadering, vergezeld van een 
advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken. 
Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering wordt het voorstel gedaan om 
kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee afgelegde rekening en verantwoording. 
Indien de goedkeuring van de jaarstukken wordt geweigerd, neemt de Algemene Vergadering al die 
maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht. 

  
Artikel 12  De Algemene Vergadering 
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 

statuten of aanvullende reglementen aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook als deze niet in vergadering bijeen zijn, heeft dezelfde kracht als 

een besluit van de Algemene Vergadering, mits het besluit is genomen met voorkennis van het bestuur. 
3. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daar ieder één 

stem. 
4. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde een schriftelijk volmacht verlenen tot het 

uitbrengen van zijn stem, met dien verstande dat een ter vergadering aanwezig lid voor maximaal één 
medelid kan optreden. 

5. Stemmen over zaken gebeurt mondeling, tenzij minimaal één stemgerechtigde een schriftelijke stemming 
verlangt. Over personen wordt schriftelijk gestemd. 

6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel 
geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen wordt diegene gekozen, die de volstrekte 
meerderheid van stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt 
een tweede stemming gehouden tussen personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen 
hebben verkregen en wordt diegene gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid van de stemmen 
op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 

7. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, als dit gebeurt op voorstel van de voorzitter. 
8. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem of haar zelf betreffen. 
9. Een geschorst lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering waarin het besluit tot zijn of haar schorsing 

wordt behandeld. 
10. De voorzitter en secretaris van het bestuur treden ook op als voorzitter en secretaris bij de Algemene 

Vergadering. Bij ontstentenis van een secretaris treedt de penningmeester bij de Algemene Vergadering 
tevens op als secretaris. 

11. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering (de 
zogenaamde jaarvergadering) gehouden waarin in ieder geval de jaarstukken, vergezeld van een verslag van 
de kascontrolecommissie, aan de orde komen. 

12. Jaarlijks, tenminste één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, wordt een Algemene 
Vergadering gehouden waarin in ieder geval het werkplan en de begroting voor het navolgende 
verenigingsjaar aan de orde komen.  

13. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
 
Artikel 13  Bijeenroeping Algemene Vergadering 
1. De bijeenroeping van de Algemene Vergadering vindt plaats door middel van een uitnodiging, vergezeld van 

een agenda en een link naar een pagina op de verenigingswebsite, waarop de agendastukken kunnen 
worden geraadpleegd en gedownload. De uitnodiging en agenda worden de leden toegezonden via een 
e-mailbericht en bij de leden zonder e-mailadres op schrift thuis bezorgd. 

2. De bijeenroeping vindt bij reguliere vergaderingen (in ieder geval de jaarvergadering in het voorjaar en de 
vergadering over de begroting en het werkplan in het najaar) plaats tenminste zeven dagen vóórafgaand 
aan de datum waarop de Algemene Vergadering wordt gehouden. Bij spoedeisende tussentijdse 
vergaderingen vindt de oproeping minimaal drie dagen voor de vergadering plaats. 
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3. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een datum binnen drie 
weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe van ten minste een tiende deel van het totaal 
aantal stemgerechtigde leden. 
Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van zo'n verzoek de uitnodiging tot de vergadering 
heeft uitgestuurd, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen. 

 
Artikel 14  De gemeenteraadsfractie 
1. Leden kunnen door de Algemene Vergadering alleen op de definitieve kandidatenlijst voor de verkiezing 

van de gemeenteraad worden geplaatst, indien zij zich daaraan voorafgaand hebben geconformeerd aan 
het door de Algemene Vergadering vastgestelde verkiezingsprogramma. 

2. De gemeenteraadsfractie wordt gevormd door: 
a. De leden van de gemeenteraad die bij de gemeenteraadsverkiezingen verkozen zijn op één 

gemeenschappelijke lijst onder de naam 'Partij van de Arbeid-GroenLinks'; 
b. Kandidaatsraadsleden en eventueel andere leden van de vereniging die niet zijn verkozen tot lid van 

de gemeenteraad, maar door de onder a genoemde leden van de gemeenteraad na afstemming met 
het bestuur zijn voorgedragen als burgerraadslid en door de gemeenteraad als zodanig zijn benoemd. 

3. De fractievoorzitter wordt gekozen uit en door de in lid 2 van dit artikel onder a genoemde fractieleden. 
 
Artikel 15  Vorming bestuursprogramma en college burgemeester en wethouders 
1. De gemeenteraadsfractie zorgt dat het bestuur van de vereniging de onderhandelingen over de vorming 

van een bestuursprogramma en college van burgemeester en wethouders goed kan volgen en in staat is om 
de fractie hierover te adviseren. De voorzitter of een ander lid van het bestuur van de vereniging woont de 
vergaderingen van de fractie hierover met raadgevende stem bij.  

2. De voorzitter of een ander lid van het bestuur van de vereniging woont de door de fractie te voeren 
selectiegesprekken met kandidaten voor het wethouderschap bij met raadgevende stem. Het aanwezige 
bestuurslid voorziet de Algemene Vergadering tijdig van informatie. Kandidaten voor het wethouderschap 
dienen lid te zijn van PvdA en/of GroenLinks en bij voorkeur maar niet noodzakelijk al op voorhand in Son 
en Breugel woonachtig te zijn. 

3. Een kandidaat-wethouder wordt alleen voorgedragen door de fractie, indien deze de door de PvdA en/of 
GroenLinks gehanteerde integriteitscode voor bestuurders heeft ondertekend. 

4. Indien de gemeenteraadsfractie met (een) andere fractie(s) overeenstemming heeft bereikt over een 
coalitieakkoord c.q. bestuursprogramma en over deelname aan het college met een (of meer) 
wethouder(s), legt de fractie aan de Algemene Vergadering verantwoording af over het bereikte 
onderhandelingsresultaat. Om deel te kunnen nemen aan de coalitie en een (of meer) wethouder(s) te 
kunnen leveren, behoeft de fractie de instemming van de Algemene Vergadering met het coalitieakkoord 
c.q. bestuursprogramma en met de deelname aan het college, inclusief de voor te dragen wethouder(s). 

5. In geval van een tussentijdse vacature in het college van burgemeester en wethouders waarbij de fractie in 
de gelegenheid is een kandidaat voor te dragen, zijn ook de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel gestelde 
bepalingen van kracht.  

6. Voor zover het coalitieakkoord afwijkt van het verkiezingsprogramma, treedt het in de plaats van het 
verkiezingsprogramma, totdat de gemeenteraadsfractie haar steun aan het coalitieakkoord intrekt. 
Wanneer het coalitieakkoord niet in een aangelegenheid voorziet, is de fractie gebonden aan het eigen 
verkiezingsprogramma. 

 
Artikel 16  Statutenwijziging 
1. De statuten van de vereniging kunnen enkel gewijzigd worden door een besluit van de Algemene 

Vergadering, waarbij bij de bijeenroeping is meegedeeld dat in de desbetreffende Algemene Vergadering 
een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. De termijn tot bijeenroeping van een vergadering zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, bedraagt zeven 
dagen. 

3. Degenen die de bijeenroeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging 
van de statuten hebben gedaan, moeten minstens vijf dagen vóór deze Algemene Vergadering een  afschrift 
van het voorstel via de website van de vereniging voor de leden raadpleegbaar maken c.q. voor de leden ter 
inzage leggen op een daartoe voor leden toegankelijke geschikte plaats. Het afschrift moet op deze wijze in 
ieder geval in te zien zijn tot na afloop van de dag waarop de vergadering heeft plaatsgevonden. 
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4. Het in de vorige twee leden bepaalde is niet van toepassing indien in de Algemene Vergadering alle leden of 
afgevaardigden aanwezig zijn en het besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt 
genomen. 

5. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde 
van de uitgebracht stemmen. In de desbetreffende Algemene Vergadering moet tenminste twee derde van 
de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Is het vereiste aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe Algemene Vergadering 
worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee 
derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. Bij de bijeenroeping van deze vergadering moet worden vermeld dat en waarom 
een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en 
niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden. 

6. Een statutenwijziging wordt onmiddellijk van kracht nadat daartoe door de Algemene Vergadering is 
besloten. 

 
Artikel 17  Ontbinding van de vereniging 
1 De vereniging kan worden ontbonden, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, door een besluit 

daartoe van de Algemene Vergadering, waarbij in de bijeenroeping van deze Algemene Vergadering is 
meegedeeld dat wordt voorgesteld de vereniging te ontbinden. 

2 Lid 1, 2 en 3 van het vorige artikel betreffende de wijziging van de statuten zijn van overeenkomstige 
toepassing op een voorstel tot ontbinding van de vereniging. 

3 Het batig saldo van de vereniging wordt door het bestuur in het geval van ontbinding naar rato van het 
aantal leden van de Partij van de Arbeid of GroenLinks onder de leden van de vereniging, geschonken aan 
respectievelijk de Afdeling Regio Eindhoven van de Partij van de Arbeid dan wel de Afdeling Regio 
Eindhoven van GroenLinks. 

 


