
Statuten Ware Volks Partij 

 

1.Naam en zetel 

A. De vereniging draagt de naam Ware Volks Partij, bij afkorting genaamd WVP 

    en heeft haar zetel in Maastricht.  

B. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid staat ingeschreven bij de Kamer van  

    Koophandel van Roermond onder nr. 58739084, classificatie: Politieke Organisatie 

 

2.Doel en middelen van de vereniging 

 

A. Het doel van de vereniging is een rechtvaardige samenleving in harmonie met de natuur.      

B. Zij tracht dit te bereiken door: 

-het houden van vergaderingen waarin bestuur en leden alle zaken van politiek belang  

 bespreken en het beleid bepalen. 

-samenstellen en ten uitvoer brengen van een politiek programma dat het doel dient. 

-deelname aan verkiezingen. 

 

3.Duur 

 

A. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

B. Het kalenderjaar is tevens boekjaar. 

 

4.Lidmaatschap 

 

A. De leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die minimaal 18 (achttien) jaar  

     zijn. 

B. Leden zijn al degenen die zich schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en door het  

     bestuur als lid zijn toegelaten door middel van een afgegeven verklaring. In het geval van  

     niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating  

     besluiten.  

C.  Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging  

      worden verkregen. 

D. Het lidmaatschap eindigt door: 

     -overlijden van het lid 

     -opzegging van het lid 

     -opzegging door de vereniging 

     -ontzetting/royement 

 

5.Donateurs  

 

Donateurs zijn zij die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Donateurs hebben 

spreekrecht maar geen stemrecht. 



6.Contributies 

 

Ieder lid is een jaarlijkse contributie verschuldigd, vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering. 

 

7.Bestuur  

 

A. het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf natuurlijke personen die uit  

     hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen. 

B. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de  

     vereniging.  

C. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 

D. Bestuursleden kunnen altijd onder opgave van redenen door de algemene  

     ledenvergadering worden geschorst en ontslagen indien er een twee/derde meerderheid  

     bestaat. 

E. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend bestuurslid  

     is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van vier jaar.  

F. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Die bevoegdheid komt mede toe aan twee  

    tezamen handelende bestuursleden. 

G. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.  

 

8.Algemene Ledenvergadering  

 

A. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in een nader door het bestuur te bepalen  

    plaats. 

B. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden die niet zijn geschorst, de  

    donateurs en al diegenen die door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn  

    uitgenodigd.  

C. Ieder lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering of kan een ander  

    stemgerechtigd lid daartoe schriftelijk volmacht verlenen. 

D. Besluiten worden alleen genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

E. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,  

    door het oudste aanwezige bestuurslid. Bij afwezigheid van bestuursleden voorziet de  

    vergadering zelf in haar leiding. 

F. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden binnen zes maanden  

    na afloop van het boekjaar.  

G. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden  

     is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te  

     houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.  

H. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door een schriftelijke  

     mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven werkdagen  

     met opgave van al de te behandelen onderwerpen.  

I.  Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die  

    niet door wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.  



9.Statutenwijziging 

 

A. Wijziging van de statuten kan alleen plaatsvinden door een besluit van de algemene  

     ledenvergadering waartoe nadrukkelijk is opgeroepen. 

B. Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten met een twee/derde  

     meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

C. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte  

     opgemaakt is die tevens is ingediend bij de betreffende Kamer van Koophandel. 

 

10.Reglementen 

 

A. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen,  

    waarin onderwerpen worden geregeld die niet of niet volledig zijn voorzien door deze    

    statuten. 

 

De volledige notariële tekst van de statuten ligt bij het bestuur en is schriftelijk opvraagbaar.  

Leden krijgen het automatisch toegestuurd. 

 

 

      

 

  

 

 

 

 


