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No. 57129

d.d. 12 december 2018

74813/JAVO

OPRICHTING VERENIGING
Vereniging Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
in Overijssel

Heden, twaalf december tweeduizend achttien, verschenen voor mij, meester -Engbert Linde, notaris, gevestigd in de gemeente Hardenberg, -------------------kantoorhoudende te Dedemsvaart: -----------------------------------------------------1. Jonkheer mr. Jacob Onno Reint Alberda van Ekenstein, geboren te ----Eelde op vierentwintig maart negentienhonderdeenenvijftig, welke persoon
zich heeft geïdentificeerd met een -------------------------------------------------identiteitskaart, nummer IR8717075, ----------------------------------------------wonende 7951 AN Staphorst, Prinses Beatrixstraat 32, gehuwd; -------------2. de heer drs Arie Marinus Willigenburg, geboren te Jutphaas op -----------drieëntwintig december negentienhonderdvierenveertig, welke persoon zich
heeft geïdentificeerd met een -------------------------------------------------------identiteitskaart, nummer IGJFCKFP4, --------------------------------------------wonende 7671 NE Vriezenveen, gemeente Twenterand, Ploeg 24, gehuwd;3. de heer Frederik Johannes Goedman, geboren te Dordrecht op elf --------november negentienhonderddrieënveertig, welke persoon zich heeft --------geïdentificeerd met een -------------------------------------------------------------paspoort, nummer NYH9BRH28, --------------------------------------------------wonende 7411 ZJ Deventer, Pothoofd 349, gehuwd; en ------------------------4. de heer Everwijn Daniel Matthijs Dambrink, geboren te Deventer op ---twee juli negentienhonderdzevenenzestig, welke persoon zich heeft --------geïdentificeerd met een -------------------------------------------------------------identiteitskaart, nummer ITRF1P605, ---------------------------------------------wonende 7534 GM Enschede, Rondostraat 140, ongehuwd en niet ----------geregistreerd als partner. -------------------------------------------------------------De comparanten verklaarden een vereniging op te richten, waarvoor de --------navolgende statuten gelden. -------------------------------------------------------------STATUTEN -------------------------------------------------------------------------------Naam, zetel en duur -----------------------------------------------------------------------Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------

2

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Regionaal Overleg -------------Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel en is gevestigd
te Zwolle. ------------------------------------------------------------------------------2. De vereniging duurt onbepaalde tijd voort. ---------------------------------------Doel ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 -----------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging heeft ten doel: het in brede zin behartigen van de belangen -van reizigers in het openbaar vervoer in de provincie Overijssel. ------------2. Zij tracht dit doel te bereiken door: -----------------------------------------------a. gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan openbaar -------------vervoerbedrijven werkzaam in het gebied, alsmede aan het provinciaal bestuur van Overijssel, en voorts aan gemeenten en andere aanbieders van vervoerdiensten; -------------------------------------------------------------b. regelmatig overleg te voeren met overheden, vervoerbedrijven en ------ROCOVs (Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar --------Vervoer) in buurprovincies;-----------------------------------------------------c. daartoe regelmatig vooroverleg te voeren met vertegenwoordigers van consumentenorganisaties die zich feitelijk bezighouden met de belangen
van de reiziger in het openbaar vervoer, zo nodig aangevuld met --------personen die aanvullende kennis hebben van het openbaar vervoer in --(delen van) Overijssel teneinde de representativiteit van de reizigers in het openbaar vervoer te waarborgen; ------------------------------------------d. invloed uit te oefenen op zaken die te maken hebben met de kwaliteit --van het openbaar vervoer, waaronder: ----------------------------------------- de aanbesteding; -------------------------------------------------------------- het programma van eisen; ---------------------------------------------------- de concessieverlening; -------------------------------------------------------- de dienstregeling; ------------------------------------------------------------- de lijnvoering; ----------------------------------------------------------------- de tarieven en de verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen; --------------- de aanleg en instandhouding van de infrastructuur; ---------------------- het concessiebeheer; --------------------------------------------------------- kwaliteitsaspecten; ----------------------------------------------------------- klachtenafhandeling; --------------------------------------------------------- de inrichting van de voertuigen en halteplaatsen; ----------------------- de informatievoorziening aan de reizigers; -------------------------------- de sociale veiligheid; --------------------------------------------------------- de toegankelijkheid; ----------------------------------------------------------
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e. gebruik te maken van bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten -die indruisen tegen de belangen van reizigers in het openbaar vervoer en
van gebruikers van het kleinschalig vervoer; ---------------------------------f. gebruik te maken van alle wettige middelen die het bereiken van het ---doel kunnen bevorderen. --------------------------------------------------------Vermogen ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------Het tot verwezenlijking van het doel der vereniging bestemde vermogen wordt
gevormd door: ----------------------------------------------------------------------------a. subsidies, giften en donaties; --------------------------------------------------------b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen onder het voorrecht van --------boedelbeschrijving of legaten -------------------------------------------------------c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. ---------------------------------------Lidmaatschap ------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 -----------------------------------------------------------------------------------1. Conform de Wet personenvervoer 2000 komt als lid van de vereniging in -aanmerking iedere consumentenorganisatie die ---------------------------------a. rechtspersoonlijkheid bezit ------------------------------------------------------b. die krachtens statutaire doelstellingen of feitelijke werkzaamheden de -belangen van reizigers in het openbaar vervoer behartigt ------------------c. en die werkzaam is op nationale of regionale schaal. -----------------------2. De vereniging streeft naar een representatieve vertegenwoordiging van de reizigers in het openbaar vervoer. --------------------------------------------------3. Aanmelding tot het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur van de vereniging. -------------------------------------------------------------------------4. De Algemene Leden Vergadering beslist over de toelating van een nieuw -lid. ---------------------------------------------------------------------------------------Einde van het lidmaatschap -------------------------------------------------------------Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt door: ----------------------------------------------------a. schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur; ------------------------b. schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging zonder -opzeggingstermijn. De vereniging zegt het lidmaatschap in ieder geval op indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de Statuten gesteld. Verder kan deze opzegging -------geschieden indien het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet -nakomt, alsook indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren; ---------------------------------
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c. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ---strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging ------handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; -----------------d. wanneer ad b. of c. van dit artikel van toepassing is, heeft het lid de ----mogelijkheid beroep aan te tekenen bij de Algemene Leden -------------Vergadering. ----------------------------------------------------------------------Benoeming van het bestuur van de vereniging ---------------------------------------Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit tenminste vier personen die worden benoemd door -de Algemene Leden Vergadering: een voorzitter, een secretaris, een --------penningmeester en een algemeen adjunct. Zij worden benoemd voor een --periode van vier jaar. ----------------------------------------------------------------2. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een
volgens rooster aftredende bestuurder is één maal herbenoembaar. De in --een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de ----plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. ---------------------Benoeming van de onafhankelijk voorzitter en onafhankelijk secretaris van het
ROCOV ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------1. De Algemene Leden Vergadering heeft de bevoegdheid de onafhankelijk -voorzitter en de onafhankelijk secretaris van het ROCOV te benoemen. Zij
maken geen deel uit van de vereniging. -------------------------------------------2. De onafhankelijk voorzitter en onafhankelijk secretaris worden na overleg en met instemming van Gedeputeerde Staten van Overijssel benoemd voor
een periode van vier jaar. De onafhankelijk voorzitter kan maximaal twee -keer voor een periode van telkens vier jaar worden herbenoemd. ------------3. De Algemene Leden Vergadering heeft de bevoegdheid de onafhankelijk -voorzitter en de onafhankelijk secretaris van het ROCOV te ontslaan. ------Ontslag en schorsing van het bestuur van de vereniging ---------------------------Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------------------1. Elk bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de ---Algemene Leden Vergadering. -----------------------------------------------------2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: -----------------------------------------a. door schriftelijk bedanken; ------------------------------------------------------b. door het verlies van handelingsbekwaamheid; -------------------------------c. door overlijden; -----------------------------------------------------------------d. door zijn aftreden; ---------------------------------------------------------------e. door zijn ontslag door de Rechtbank;-------------------------------------------
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3. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur
behoudt zijn bevoegdheden. ---------------------------------------------------------4. Een bestuurder van een rechtspersoon die door de Rechtbank is ontslagen, kan gedurende vijf jaren daarna geen bestuurder van de vereniging worden.
Bestuur van de vereniging; taak en bevoegdheden ----------------------------------Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en draagt de ------verantwoordelijkheid voor de financiële gang van zaken van de vereniging.
2. De vereniging wordt zowel in als buiten rechte rechtsgeldig ------------------vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, -------waaronder de voorzitter. -------------------------------------------------------------3. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan een of meer bestuurders,
alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.-------------------------------------------------------------------4. Indien het aantal bestuursleden beneden vier is gedaald, blijft het bestuur -bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden
Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de ----open plaatsen aan de orde komt. ---------------------------------------------------Bestuur van de vereniging, onafhankelijk voorzitter en onafhankelijk secretaris
van het ROCOV; bezoldiging -----------------------------------------------------------Artikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd, met uitzondering van de ----penningmeester. -----------------------------------------------------------------------2. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden --hun door de vereniging vergoed. Het bestuur stelt daarvoor een regeling op.
3. De onafhankelijk voorzitter en de onafhankelijk secretaris van het ROCOV
zijn bezoldigd. -------------------------------------------------------------------------Algemene leden Vergadering -----------------------------------------------------------Artikel 11 -----------------------------------------------------------------------------------Het bestuur bepaalt het bijeenroepen van de Algemene Leden Vergadering. De
Algemene Leden Vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden door drie
afzonderlijke leden. De oproep tot de vergadering omvat tevens de agenda van
de te behandelen onderwerpen. ---------------------------------------------------------Vertegenwoordigers ----------------------------------------------------------------------Artikel 12 -----------------------------------------------------------------------------------1. Ieder lid als bedoeld in artikel 4 van de Statuten is bevoegd om volgens een
verdeelsleutel die in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement is bepaald een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen die op grond van hun --------
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deskundigheid het lid vertegenwoordigen in de Algemene Leden -----------Vergadering en het ROCOV-overleg met de provincie Overijssel, de -------vervoerders, andere overheden, instellingen en organisaties. ------------------2. De Algemene Leden Vergadering kan naast de vertegenwoordigers als ----genoemd in lid 1 ook adviseurs vanwege hun deskundigheid benoemen die
geen organisatie als bedoeld in artikel 4 van de Statuten ----------------------vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------3. Kosten die vertegenwoordigers in de uitoefening van hun functie maken, --worden hun door de vereniging vergoed. Het bestuur stelt daarvoor een ---regeling op. ----------------------------------------------------------------------------Boekjaar, financieel jaarverslag, begroting -------------------------------------------Artikel 13 -----------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. ----------------2. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Leden Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de Algemene Leden Vergadering. In deze Algemene
Leden Vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de
staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de --------Algemene Leden Vergadering over. Deze stukken worden ondertekend ----door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner,
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. ------------3. De stukken bedoeld in het vorige lid, worden voorzien van een verklaring -afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het ----Burgerlijk Wetboek. ------------------------------------------------------------------Wijziging van de Statuten ---------------------------------------------------------------Artikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------1. Tot wijziging van deze Statuten kan alleen rechtsgeldig worden besloten in
een tot dat doel bijeengeroepen vergadering van de Algemene Leden -------Vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal leden aanwezig is
en waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de -Statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een --------zodanige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen. De vergadering -beslist met tweederde meerderheid van de stemmen. ---------------------------2. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt in een ten minste --veertien dagen later te houden vergadering van de Algemene Leden --------Vergadering het voorstel opnieuw in stemming gebracht. De vergadering --
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beslist dan met tweederde meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal -aanwezige leden. ----------------------------------------------------------------------Ontbinding en vereffening ---------------------------------------------------------------Artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene --Leden Vergadering. Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige ----toepassing. ----------------------------------------------------------------------------2. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging treden de -bestuursleden als vereffenaars op, tenzij de Algemene Leden Vergadering hij het nemen van besluiten tot ontbinding anders heeft beslist. De ----------vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen van de vereffenaars bekende
baten meer aanwezig zijn. -----------------------------------------------------------3. De Algemene Leden Vergadering beslist bij het besluit tot ontbinding -----tevens over de bestemming van het batig saldo van de ontbonden -----------vereniging. -----------------------------------------------------------------------------Huishoudelijk reglement -----------------------------------------------------------------Artikel 16 -----------------------------------------------------------------------------------Alle zaken waarin deze Statuten niet voorzien worden geregeld bij --------------Huishoudelijk Reglement. ---------------------------------------------------------------Slotbepalingen -----------------------------------------------------------------------------Artikel 17 -----------------------------------------------------------------------------------Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op één en dertig december ------tweeduizend negentien. ------------------------------------------------------------------Dit artikel vervalt na het verstrijken van het eerste boekjaar. ----------------------Slotverklaring ------------------------------------------------------------------------------Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting: ------------------a. het bestuur bestaat uit vier bestuurders;---------------------------------------------b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde -------functie: --------------------------------------------------------------------------------------- Jonkheer mr. Jacob Onno Reint Alberda van Ekenstein, voornoemd, als ---voorzitter; ------------------------------------------------------------------------------- de heer drs Arie Marinus Willigenburg, voornoemd, als secretaris; ----------- de heer Frederik Johannes Goedman, voornoemd, als penningmeester; en --- de heer Everwijn Daniel Matthijs Dambrink, voornoemd, als algemeen ----adjunct. ---------------------------------------------------------------------------------SLOT ---------------------------------------------------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ---------------------------------------------
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WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dedemsvaart, gemeente ----------Hardenberg, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke
opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en het geven van een
toelichting hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te --hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te ------stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de -comparanten en mij, notaris, ondertekend. -------------------------------------------Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de handtekeningen van de
comparanten en de notaris.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

