Statuten
Naam, Zetel en Duur
Artikel 1
1.1 De vereniging draagt de naam: Fryske Feriening foar Fjildbiology, bij afkorting F.F.F.
1.2 De vereniging is opgericht op vijfentwintig november negentienhonderdzesentwintig voor
onbepaalde duur.
1.3 De vereniging is gevestigd in de gemeente Leeuwarden
1.4 Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar

Doel
Artikel 2
2.1 De vereniging heeft ten doel:
2.1.1 De bescherming van de natuur, het milieu en het landschap in Fryslân, in de ruimste zin van
het woord;
2.1.2 Het verzamelen van natuurwetenschappelijke en andere gegevens onder meer ten
behoeve van het in stand houden van de natuur, het milieu en het landschap in Fryslân;
2.1.3 Het bevorderen van de belangstelling voor veldbiologie in Fryslân in de ruimste zin van het
woord.
2.2 Zij tracht dit doel te bereiken door:
2.2.1 Het doen of deelnemen aan onderzoeken van natuurwetenschappelijke aard en het
publiceren van de resultaten daarvan;
2.2.2 Het deelnemen aan en ondersteunen van activiteiten, die worden georganiseerd door
andere verenigingen en/ of instellingen, welke in overeenstemming zijn met de doelstelling
van de vereniging;
2.2.3 Het voeren van juridische procedures in de ruimste zin van het woord;
2.2.4 Het kritisch volgen van en adviseren over voorstellen tot, of wijzingen in, wettelijke
regelingen op het gebied van natuur-, milieu- en landschapsbehoud;
2.2.5 Het kritisch volgen en het ter discussie van en adviseren over plannen voor ingrepen in de
natuur, het milieu en het landschap;
2.2.6 Het uitdragen van de natuurbehoudsgedachte door middel van woord en geschrift;
2.2.7 Het vergroten van de kennis van flora en fauna in Fryslân door bijvoorbeeld:
2.2.7.1 Het stimuleren en/ of organiseren van en/ of deelnemen aan cursussen, lezingen dia- en
filmvoorstellingen, presentaties, excursies en dergelijke;
2.2.8 Alle overige wettelijke middelen, die de vereniging ten dienste staan, waarbij zich steeds zo
veel mogelijk baseert op concrete wetenschappelijke gegevens.

Van de leden en donateurs
Artikel 3
3.1 De leden worden onderscheiden in gewone leden en ereleden;
3.2 Naast de leden kent de vereniging donateurs;
3.3 Als gewone leden kunnen worden toegelaten: natuurlijke personen en rechtspersonen;
3.4 Toelating als gewoon lid geschiedt door aanmelding bij de penningmeester.
3.4.1 De gewone leden zijn verplicht een bij het huishoudelijk reglement vast te stellen
contributie te betalen;

3.4.2

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van
het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste
december in bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot op het einde van het eerstvolgende
verenigingsjaar tenzij het bestuur anders beschikt.
3.4.3 Leden kunnen op voorstel van het bestuur in de gevallen, in de wet genoemd, bij het besluit
van een algemene vergadering worden geroyeerd.
3.4.4 Voor dit besluit is tenminste drie/vierde van het aantal geldige stemmen nodig, terwijl aan
het te royeren lid van dit voornemen tenminste vier weken van tevoren per aangetekend
schrijven kennis moet zijn gegeven. Hierbij wordt hem/ haar tevens medegedeeld de
redenen, waar en wanneer over het royement wordt beslist, waarbij hij/ zij aanwezig kan
en zich mag verklaren en verdedigen.
3.5 Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering leden van de vereniging of anderen, die
zich ten opzichte van de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt of wier lidmaatschap door de
vereniging zeer op prijs wordt gesteld, tot erelid benoemen.
3.6 Donateurs zijn zij, die zich verbinden tot een jaarlijkse bijdrage, waarvan een minimum bij het
huishoudelijke reglement wordt vastgelegd.
3.6.1 Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen;
3.6.2 Donateurs hebben slechts een adviserende stem en worden op alle bijeenkomsten van de
vereniging toegelaten.

Van het bestuur
Artikel 4
4.1. De vereniging heeft een bestuur;
4.1.1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden: een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester, zijnde het dagelijks bestuur, eventueel een redactie-raadslid
en eventueel (een) adjunctvoorzitter, -secretaris en of –penningmeester en/ of
vertegenwoordigers van de afdelingen binnen de vereniging. Het aantal bestuurders wordt
vastgesteld door de algemene vergadering;
4.1.2. Het bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen uit de gewone leden, die als
kandidaten zijn voorgesteld door het bestuur of de algemene vergadering. Het bestuur
bepaalt in onderling overleg de verdeling van de functies en de taken;
4.1.3. De algemene vergadering kan het bestuur uitbreiden met een adjunctvoorzitter, - secretaris
en/ of penningmeester en/ of vertegenwoordigers van de afdelingen binnen de vereniging,
waarbij geldt dat de vertegenwoordigers van afdelingen een zittingsperiode hebben van één
jaar;
4.1.4. De bestuursleden worden gekozen voor een zittingsperiode van vier jaar;
4.1.5. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster en zijn,
behoudens na twee aaneengesloten zittingsperioden direct herkiesbaar;
4.1.6. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en is bevoegd besluiten te
nemen, voor zover die niet volgens deze statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden;
4.1.7. Het bestuur voert de besluiten van de algemene vergadering uit;
4.1.8. De vereniging wordt in en buiten rechten door het dagelijks bestuur vertegenwoordigd of
door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeesters, alsmede de secretaris
en penningmeester. Deze bestuursleden kunnen zich daartoe door een schriftelijk
gemachtigde doen vertegenwoordigen;
4.1.9. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren
en verhuren van onroerende goederen voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als

borg of hoofdelijk zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt het bestuur de
goedkeuring van de algemene vergadering;
4.1.10. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een besluit is daartoe een meerderheid van ten minste drie/
vierde der geldig uitgebrachte stemmen der algemene vergadering nodig.

Van de algemene vergadering
Artikel 5
5.1. De algemene vergadering is het lichaam met het hoogste gezag binnen de vereniging.
5.1.1. Jaarlijks wordt voor één april een algemene vergadering bijeengeroepen door het bestuur
met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan
alle leden te zenden schriftelijke mededeling;
5.1.2. In de vergadering wordt verslag uitgebracht over de werkzaamheden van het afgelopen jaar,
alsmede een financieel verslag, rekening en verantwoording gedaan over het afgelopen
boekjaar en wordt door het bestuur een vergroting ingediend over het volgende boekjaar.
5.1.3.
a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, zie artikel 3.1, doch alleen
de gewone leden hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen
uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid;
b. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of één van zijn
bloed- of aanverwanten in rechte lijn betreffen;
c. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen
van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de
voorzitter;
d. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is
hij/ zij gekozen, die volstrekte meerderheid der uitgebrachte op zich heeft verenigd.
Indien niemand die meerderheid heeft gekregen wordt een tweede stemming
gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen
hebben gekregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der
uitgebrachte stemming op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de
stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig
uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van
het stemmend lid ondertekende stemmen;
e. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld
voorstel.
5.1.4. Op voordracht van het bestuur wordt een commissie van twee gewone leden benoemd ter
controle van de rekeningen. Na verslaggeving wordt de commissie van zijn taak ontheven. In
de eerstvolgende kascommissie mag ten hoogste één lid van de vorige commissie zitting
hebben;
5.1.5. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig
oordeelt. Bovendien is het bestuur verplicht op een met redenen omkleedt schriftelijk
verzoek van tenminste tien gewone leden binnen vier weken na aanvraag een buitengewone
algemene vergadering te doen houden.

Statutenwijziging
Artikel 6
6.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien
dagen bedragen.
6.1.1. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel hebben
gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de
vergadering werd gehouden;
6.1.2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering
waar tenminste twee/ derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/ derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.
6.2. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
6.2.1. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Farbrieken binnen
welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft;
6.2.2. Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding en vereffening
Artikel 7
7.1. Behoudens het bepaalde artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging
ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee/
derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/
vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
7.1.1. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, uiterlijk dertig
dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee/ derde van het
aantal uitgebrachte stemmen;
7.1.2. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 1.1 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet
worden medegedeeld dat ter vergadering zal moeten worden voorgesteld de vereniging te
ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien
dagen bedragen;
7.1.3. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur;
7.1.4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor de algemene vergadering te bepalen
zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen;
7.1.5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk reglement
Artikel 8
8.1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het
lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden
van het bestuur, de vergaderingen en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar
gewenst voorkomt.
8.1.1. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/ derde gedeelte van de
leden der vereniging;
8.1.2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in
strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of
de statuten wordt toegestaan.

