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Naam, zetel, duur en doel 
Artikel 1 
a. De vereniging draagt de naam: “Lyceumkwartier Zeist”. 
b. Zij is gevestigd te Zeist en kiest domicilie ten huize van haar secretaris. 
c. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Artikel 2 
De vereniging stelt zich ten doel het in stand houden, beschermen en 
bevorderen van het woon- en leefklimaat, en daarmee het karakter van de 
villawijk het Lyceumkwartier van de gemeente Zeist in de ruimste zin des 
woords. Dat houdt in de bescherming en bevordering van de 
stedenbouwkundige, ruimtelijke ordenings-, architectonische, natuur-, 
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden, flora en fauna, 
de kwaliteit van het milieu, waaronder mede begrepen de lucht, het licht, het 
geluid, de bodem en het water. Het karakter van de villawijk het 
Lyceumkwartier wordt mede bepaald door het servituut. Het doel van de 
vereniging omvat daarom mede de naleving dan wel handhaving met alle 
mogelijke middelen, waaronder publiek en privaatrechtelijke, van het Servituut 
door de vereniging ten behoeve van de leden zowel individueel als collectief. 
Onder Servituut wordt verstaan: de erfdienstbaarheden, kwalitatieve 
verplichtingen en kwalitatieve rechten, al dan niet verstrekt met een 
kettingbeding, als geformuleerd in de Eerste Akte op naam van Schaerweijder 
Bosschen N.V. de dato zestien juni negentienhonderddrieëndertig, opgenomen 
in de openbare registers, deel 771 nummer 7, Dagregister deel 95 nummer 642, 
of een soortgelijke formulering. 
Onder Lyceumkwartier wordt verstaan: het gebied dat begrensd wordt door de 
Fransen van de Puttelaan, Professor Lorentzlaan, Krakelingweg en Boulevard, 
alsmede de daaraan onmiddellijk grenzende gebieden. 
Artikel 3 
De vereniging tracht het doel te bereiken door: 
a. Het op de hoogte zijn en blijven van omstandigheden en ontwikkelingen al 

dan niet van overheidswege geïnitieerd betreffende het woon- en 
leefklimaat; 

b. Het innemen en uitdragen van meningen en standpunten over de sub a 
genoemde omstandigheden en ontwikkelingen; 

c. Het deelnemen aan de van overheidswege geboden mogelijkheden van 
overleg en inspraak om in woord en geschrift uiting te kunnen geven en 
stelling te nemen; 

d. Het informeren en het betrekken van de leden inzake plannen, 
besluitvorming en maatregelen die het woon- en leefklimaat betreffen; 

e. Het indienen van bezwaarschriften en het voeren van processen; 
f. Het onderhouden van contact en overleg met natuurlijke- en 

rechtspersonen, die vergelijkbaar actief zijn in de gemeente Zeist; 
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g. En voorts het aandacht schenken en het nemen van besluiten en stappen 
ten aanzien van hetgeen met het bovenstaande in ruimste zin verband 
houdt; 

h. Het aanwenden van alle wettige middelen, die bevorderlijk kunnen zijn 
voor het bereiken van genoemd doel. 

Inschrijving openbare registers 
Artikel 4 
Het bestuur van de vereniging is verplicht de vereniging en de bestuursleden, 
die bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen, in te schrijven in een 
openbaar register bij de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de 
vereniging is gevestigd. 
Ook wijzigingen in de statuten of in het bestuur dienen te worden ingeschreven. 
Lidmaatschap 
Artikel 5 
Leden van de vereniging kunnen zijn:  natuurlijke- en rechtspersonen, mits zij 
aan één van de hieronder genoemde vereisten voldoen: 
a. Woonachtig zijnde, danwel registergoed in eigendom hebbende, in het 

gebied, zoals in de doelstelling omschreven; 
b. Statutair gevestigd, dan wel registergoed in eigendom hebbende, in 

voorschreven gebied; 
een en ander met dien verstande dat per huisadres ten hoogste twee 
(natuurlijke- danwel rechts-)personen lid kunnen worden. 
De vereniging kent uitsluitend gewone leden. Om lid te worden,  dient men zich 
schriftelijk tot het bestuur te wenden, dat over de toelating beslist. Het bestuur 
deelt zijn beslissing mede aan de aanvrager. De verplichtingen die de leden 
tegenover de vereniging hebben, worden vastgesteld door de Algemene Leden 
Vergadering. 
Het lidmaatschap eindigt door: 
a. Het overlijden van het lid of het ontbinden van de rechtspersoon; 
b. Opzegging door het lid, welke opzegging schriftelijk dient te geschieden aan 

de secretaris van de vereniging, uiterlijk per eenendertig december van het 
lopende verenigingsjaar; 

c. Opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden door het bestuur. 
Opzegging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de 
vereisten, door de wet of de statuten gesteld, te voldoen, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap 
te laten voortduren; 

d. Ontzetting. Deze kan alleen geschieden bij gedragingen, die de goede naam 
of belangen van de vereniging kunnen schaden of benadelen, zulks na een 
desbetreffend besluit van de Algemene Leden Vergadering. 

Rechten en verplichtingen 
Artikel 6 
1. De Leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door 

de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in 



blad 3 

HO/IVL/2019.1624.01 

bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting te 
verlenen. 

2. Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van 
de inhoud van de statuten, het huishoudelijk reglement alsmede van de 
bepalingen neergelegd in de genomen besluiten en/of gesloten 
overeenkomsten. Zij verklaren bij toetreding zich daaraan te zullen 
onderwerpen, en dezelve te zullen naleven. 

3. De leden hebben recht om aan de activiteiten van de vereniging deel te 
nemen en gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging. 

4. Bij het einde van het lidmaatschap eindigen de rechten van de betrokkene 
jegens de vereniging, doch behoudt hij zijn alsdan bestaande financiële 
verplichtingen. 

Bestuur 
Artikel 7 
De leden kiezen uit hun midden de leden van het bestuur; de voorzitter wordt 
als zodanig bij afzonderlijk besluit gekozen. Het bestuur bestaat uit ten minste 
drie en ten hoogste zeven leden. 
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Leden 
Vergadering op voorstel van het bestuur. 
Het bestuur verdeelt onderling de functies van secretaris en penningmeester. 
De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van vier jaren en zijn daarna 
terstond herkiesbaar voor nog een periode van maximaal vier jaar. 
Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden geschorst of 
ontslagen. 
Artikel 8 
De voorzitter roept het bestuur bijeen, zo dikwijls hij dat nodig acht; eveneens 
roept hij het bestuur binnen veertien dagen bijeen, wanneer twee bestuursleden 
de wens daartoe te kennen hebben gegeven. 
Besluiten binnen het bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen. 
Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Op verzoek van een of meer 
bestuursleden wordt op de daaraanvolgende bestuursvergadering dat voorstel 
nogmaals in stemming gebracht. 
Algemene Leden Vergadering 
Artikel 9 
Het bestuur is verplicht eenmaal per jaar een Algemene Leden Vergadering (de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering) te beleggen, waarin de volgende 
agendapunten verplicht zijn gesteld: 
a. Het uitbrengen van verslag over het afgelopen verenigingsjaar; 
b. Het afleggen van  rekening en verantwoording door de penningmeester 

over het door hem in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beheer en 
bestuur; 

c. Beslissen over het dechargeren van de penningmeester, nadat door een 
kascommissie, bestaande uit drie leden , niet tot het bestuur behorend en 
benoemd door de Algemene Leden Vergadering, verslag over haar 
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bevindingen inzake de rekening en verantwoording van de penningmeester 
is uitgebracht; 

d. Het benoemen van bestuursleden en van de ad c genoemde kascommissie; 
eventuele (tegen) kandidaten, ieder gesteund door ten minste twaalf leden, 
kunnen tot tien dagen voorafgaande aan deze vergadering, aan de secretaris 
worden opgegeven. 

e. Het aanbieden en vaststellen van de begroting voor het komende 
verenigingsjaar; 

f. Het vaststellen van de contributie voor het komende verenigingsjaar. 
Voorts wordt door het bestuur een Algemene Leden Vergadering belegd, zo 
vaak als het deze nodig acht. 
Eveneens wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden op schriftelijk 
verzoek van ten minste twaalf leden, ofwel een zodanig aantal leden als bevoegd 
is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, aan het bestuur, 
met nauwkeurige beschrijving van de agenda. 
Deze vergadering wordt gehouden binnen vijf weken, nadat het verzoek het 
bestuur heeft bereikt. Een Algemene Leden Vergadering wordt ten minste 
zeven dagen doch bij voorkeur drie weken van tevoren opgeroepen door de 
secretaris, hetzij per brief aan de leden, hetzij digitaal, naar keuze van de 
secretaris. 
Artikel 10 
De voorzitter leidt de Algemene Leden vergaderingen en met zijn goedkeuring 
mogen niet-leden de vergaderingen bijwonen. Bij zijn afwezigheid wordt de 
vergadering geleid door een van de andere bestuursleden. 
Het bestuur beslist over de behandeling van onderwerpen, die niet op de 
agenda staan vermeld. 
Op de Algemene Leden Vergaderingen worden besluiten genomen met 
meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige en 
vertegenwoordigde leden; staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. 
Op verzoek van ten minste drie leden wordt in dat geval het voorstel op de 
volgende Algemene Leden Vergadering opnieuw in stemming gebracht. 
Stemmen over personen geschiedt met gesloten briefjes. 
Een lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. 
Middelen en boekjaar 
Artikel 11 
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door: 
a. Het heffen van contributies, waarvan de hoogte jaarlijks door de verplichte 

jaarlijkse Algemene Leden vergadering wordt bepaald; 
b. Schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies, en toevallige baten. 
Indien de beschikbare geldmiddelen ontoereikend zijn, kan – op voorstel van 
het bestuur – in de Algemene Leden vergadering worden besloten tot het heffen 
van een hoofdelijke omslag. 
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Een lid kan zich niet door opzegging, anders dan volgens de termijn, bepaald in 
artikel 5, onttrekken aan een verhoging van de contributie of aan een 
hoofdelijke omslag, over het jaar waarin hij nog lid is. 
Artikel 12 
Het verenigingsjaar en tevens boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. 
Vertegenwoordiging 
Artikel 13 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Deze 
bevoegdheid komt eveneens toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden. 
Artikel 14 
Het bestuur van de vereniging benoemt, indien het dat gewenst acht, 
commissies ter bestudering of behandeling van bepaalde onderwerpen, 
waarover het bestuur advies behoeft. Aan deze commissies kan door het 
bestuur vertegenwoordigingsbevoegdheid worden toegekend. 
Het bestuur informeert de leden omtrent de instelling van die commissies, hun 
samenstelling en taak. Het bestuur kan een commissie, al dan niet na afronding 
van haar taak, ook weer opheffen . 
Huishoudelijk reglement 
Artikel 15 
Door de Algemene Leden Vergadering kan een huishoudelijk reglement worden 
vastgesteld en – zo nodig – worden gewijzigd, waarin alles wordt geregeld, mits 
niet in strijd met deze statuten, wat voor de gang van zaken binnen de 
vereniging nodig of nuttig is. 
Statutenwijziging 
Artikel 16 
Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Algemene 
Leden Vergadering, genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte 
stemmen van de ter vergadering aanwezige leden en vertegenwoordigde leden. 
Een lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. 
De oproepingstermijn voor deze vergadering bedraagt ten minste vijf weken. 
Ten minste acht dagen voor de vergadering wordt de woordelijke tekst van het 
voorstel tot wijziging  schriftelijk of digitaalaan de leden gezonden door de 
secretaris. 
Ontbinding 
Artikel 17 
Een besluit tot ontbinding van de vereniging moet worden genomen door de 
Algemene Leden Vergadering, waarin ten minste twee derde van de leden 
aanwezig is en genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte 
stemmen. 
De termijn voor oproeping voor deze vergadering bedraagt vijf weken. 
Indien ter vergadering niet een voldoende aantal leden aanwezig is, wordt een 
tweede vergadering uitgeschreven, te houden niet eerder dan vier en niet later 
dan zes weken na de eerste vergadering. In deze vergadering zal, ongeacht het 
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aantal aanwezige leden, de ontbinding van de vereniging kunnen worden 
aangenomen, mits dit besluit is genomen met ten minste twee derde van de 
uitgebrachte stemmen. 
De niet-inachtneming van bovenstaande voorschriften, doet niet af aan de 
rechtskracht van een besluit, indien dit besluit is genomen met algemene 
stemmen in een voltallige vergadering. 
Vereffeningen 
Artikel 18 
De vergadering, die tot ontbinding besluit, benoemt een uit drie leden 
bestaande commissie, die met de liquidatie wordt belast en de bestemming 
regelt van een eventueel batig saldo en van die eigendommen van de 
vereniging, die onverkoopbaar zouden blijken te zijn. 
Slotbepaling 
Artikel 19 
In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet 
voorzien, beslist het bestuur. 
 


