Belangenvereniging Voormalig Vliegveld Venlo, e.V.
Förderverein Ehemaliger Fliegerhorst Venlo e.V.

Statuten

§ 1 Naam en adres
De vereniging draagt de naam: Förderverein
Ehemaliger Fliegerhorst Venlo. Het adres en
de bevoegde rechtbank bevinden zich in
Nettetal, Duitsland.

§ 2 Doel van de vereniging
De Förderverein Ehemaliger Fliegerhorst
Venlo, in de statuten vereniging genoemd,
dient uitsluitend het algemene belang in de zin
van de paragraaf Steuer begünstigte Zwecke
van de Duitse belastingregeling.
De doelstellingen van de vereniging zijn:
•

•

De bevordering van het wetenschappelijk
onderzoek van de geschiedenis van het
voormalig vliegveld Venlo en de
verspreiding van kennis en ervaring aan
openbare onderwijsinstellingen, speciaal
voor vredespedagogische opvoeding en
geschiedkundig onderwijs van na de
oorlog geboren generaties en het
bevorderen van de herdenking van
militaire en burgerslachtoffers van alle
nationaliteiten
tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog.
Het instandhouden en de openstelling van
de Kulturraum Venloer Heide ter
bevordering van milieu- en landschapsbescherming, het instandhouden van de
bouw- en bodemmonumenten onder
monumentenzorg en het instandhouden
van de kunstzinnige nalatenschap van
Anton en Dorothea van Eyck in hun
woonplaats op de Venloer Heide.

Het doel van de statuten wordt vooral
verwezenlijkt door:
1.

2.
3.

4.

Het verzamelen en publiceren van
documentatie betreffende de historie van
het vliegveld en de Grote Heide.
Opname en verzameling van de
herinneringen van ooggetuigen.
Cartografische opname van bestaande en
niet meer bestaande gebouwen en
luchtvaarttechnische
infrastructuren
(startbanen, taxibanen enzovoorts).
Het instandhouden van nog bestaande
gebouwen, het veiligstellen van ruines en
de reparaties van monumenten.

5.

6.

7.

8.
9.

Bewerkstelligen van maatregelen door
monumentenzorg voor het behoud van
gedeelten van het voormalige vliegveld,
zoals bouwwerken en bodemmonumenten.
De aanleg en bewegwijzering van een
luchtvaarthistorische wandelroute naar
geselecteerde historische objecten op de
Grote Heide.
Public relations over van de geschiedenis
van vliegveld Venlo, luchtvaartarcheologische thema´s en de militaire luchtvaart in
het Nederrijnlandse gebied.
Inventarisatie en documentatie van de
werken van de van Eyks.
Omgang met de Grote Heide vanuit een
cultuurhistorisch en kunstzinnig perspectief.

Activiteiten van de vereniging als uitvloeisel van
bovenstaande doelstellingen:
•
•
•
•
•
•
•

Het uitgeven van een nieuwsbrief (per
kwartaal).
De oprichting van studie- en werkgroepen.
De uitgave van monografieën.
Het onderhouden van internationale betrekkingen.
Het beheren van een bibliotheek met vakliteratuur.
Het verschaffen van bronnen en ander
materiaal die van dienst kunnen zijn voor
het onderzoek van leden.
Het houden van openbare en interne
manifestaties op het gebied van kunst- en
luchtvaarthistorie.

Om deze doelstellingen te bereiken mag de
vereniging documenten, historische overblijfselen
en verzamelstukken aanschaffen, lenen of uitlenen.
De vereniging mag bovendien pacht- en andere
zakelijke overeenkomsten aangaan, die vastgoed
betreffen, voor zover deze voor het bereiken van
het verenigingsdoel noodzakelijk zijn.

§ 3 Lidmaatschap
3.1 Gewone leden
Ieder natuurlijk persoon, die de doelstellingen van
de vereniging ondersteunt, kan lid worden. Het
lidmaatschap staat bovendien open aan elk
rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam volgens

Duits of internationaal recht, waarvan de rechtmatige vertegenwoordigers de doelstellingen van de
vereniging ondersteunen. Aan het lidmaatschap is
een bijdrage verbonden. Het lidmaatschap dient
schriftelijk bij het bestuur van de vereniging te
worden aangevraagd en deze aanvraag betekent
automatisch een akkoord-verklaring met de
statuten. Het bestuur van de vereniging beslist over
de opname in het ledenbestand. Het lidmaatschap
eindigt door opzeg-ging, royement of de dood.
Deze opzegging dient voor 30 november van het
betreffende jaar te geschieden door een schriftelijke
mededeling aan het secretariaat.
Het royement kan worden uitgesproken door het
bestuur als een lid zijn financiële verplichtingen
niet nakomt, zich onwaardig gedraagt tegenover de
vereniging of in strijd met de verenigingsbelangen
handelt. Met het beëindigen van het lidmaatschap
eindigen alle rechten binnen de vereniging.
Opzegging of royement ontslaat de betrokkene
echter niet van lopende financiële verplichtingen.

kunnen alleen op de ledenvergadering, in het
vervolg LV genoemd, met ingang van het erop
volgende jaar worden doorgevoerd. Niet betaalde
contributies kunnen gevorderd worden. Contributie
voor het lopende jaar wordt bij beëindiging van het
lidmaatschap, royement of dood, niet terugbetaald.

3.2 Sympathiserende leden

Het bestuur wordt tijdens een gewone of
buitengewone LV voor en tijdsduur van vijf jaren
gekozen. Voor de verkiezing geldt een normale
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden,
waarbij de stemmen van leden die zicht onthouden
van stemming, niet meetellen. Als een bestuurslid
zijn aftreden bekendmaakt, of wegens overlijden
wegvalt, dan kunnen de overige bestuursleden tot
aan de volgende LV een ander lid aanwijzen die
dan de functie van het afgetreden lid overneemt.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging
en vertegenwoordigt deze naar buiten en kan in
bepaalde gevallen leden aanwijzen voor het
uitvoeren van kleinere taken.

Elke binnen- of buitenlandse vereniging die actief
de doelstellingen van de vereniging ondersteunt en
als tegenprestatie hun eigen sympathiserend lidmaatschap aanbiedt, kan sympathiserend lid
worden. Dit lidmaatschap brengt geen financiële
verplichtingen mee. Sympathiserende leden krijgen
dezelfde toegang tot de publicaties van de
vereniging als gewone leden.
3.3 Donateurleden
Ieder natuurlijke persoon die de doelstellingen van
vereniging ondersteunt, kan donateurlid worden.
Dit donateurschap is gehouden aan een financiële
bijdrage. Donateurleden krijgen dezelfde toegang
tot de publicaties van de vereniging als gewone
leden. Ze bezitten echter geen stemrecht in de
ledenvergadering.

§ 4 Contributies en vermogen
De vereniging is belangeloos en heeft geen
winstgevend doel. De middelen van de vereniging
mogen uitsluitend gebruikt volgens de statuten.
Leden krijgen geen financiële ondersteuning van de
vereniging. Bovendien mag geen enkele persoon
voor uitgaven die niet met het doel van de
vereniging overeenstemmen of buitensporig hoog
zijn, een vergoeding ontvangen.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit
ledencontributies, giften en hoofdelijke omslagen
voor statutair besloten maatregelen.
Elk lid betaalt contributie. De hoogte wordt bepaald
door de ledenvergadering. Leden van natuurlijke
rechtspersonen kunne door het bestuur van betaling
worden
vrijgesteld.
Contributieveranderingen

§ 5 Organen en organisatie van de vereniging
De organen van de vereniging zijn de ledenvergadering (LV) en het bestuur.
§ 6 Het bestuur
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit:
• De voorzitter
• De vice-voorzitter
• De plaatsvervangend vice-voorzitter
• De penningmeester
• De secretaris

De penningmeester wordt gecontroleerd door twee,
door de LV voor de duur van twee jaar aangewezen kascontroleurs. Zij mogen niet tot het
bestuur behoren, maar kunnen wel andere functies
in de vereniging bekleden. Ze dienen hun bevindingen op de LV bekend te maken.
De vereniging wordt zowel in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de eerste en tweede voorzitter.
Teneinde de doelstellingen van de vereniging te
plannen en uit te voeren worden commissies opgericht. Vanaf de oprichting zijn de volgende commissies benoemd:
• Luchtvaartgeschiedenis/archief.
• Museum en openbaarheid.
• Kunst- en cultuurgeschiedenis.
• Techniek.
De voorzitters van de commissies vormen samen
met de burgemeester van Nettetal-Leuth, StraelenHerongen en een vertegenwoordiger van de
gemeente Venlo het voltallige bestuur. Elke voor-

zitter van een commissie plant zelfstandig de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van de doelstellingen van de vereniging en
coördineren deze met het bestuur van de
vereniging. Ze blijven echter wel verantwoordelijk
voor de uitvoering. De commissievoorzitter
brengen jaarlijks tijdens de LV verslag uit van hun
verrichtingen. Het bestuur kan tijdens de LV voorstellen indien tot uitbreiding van de commissies.

•
•
•
•
•
•
•

Dechargering van het bestuur.
Verkiezing van bestuursleden.
Vaststellen van de contributie.
Wijzigingen in de statuten.
Financiële regelingen voor het uitvoeren
van de doelstellingen van de vereniging of
het bestuur.
De opheffing van de vereniging en de
bestemming van het vermogen.
Verkiezing van commissievoorzitters.

§ 7 De ledenvergadering (LV)
De LV is het hoogste orgaan binnen de vereniging
dat bevoegd is besluiten te nemen en wordt door de
voorzitter of zijn vertegenwoordiger uitgeschreven.
Bij de schriftelijke uitnodiging, die zes weken voor
de bepaalde datum dient te worden verstuurd, hoort
een agenda te zijn. Bij belangrijke redenen kan
ieder lid van het bestuur; op verzoek van de twee
kascontroleurs of tenminste vijftien gewone leden
moet het bestuur een buitengewone ledenvergadering uitschrijven. Deze belangrijke redenen moeten
in de uitnodiging worden genoemd, terwijl ook
hierbij de normale regels van een ledenvergadering
gelden.
Het bestuur beslist over plaats en datum van de LV,
daarbij rekening houdend met de woonplaatsen van
de leden. Een LV dient tijdig en schriftelijk te
worden aangekondigd teneinde de leden de
mogelijkheid te bieden om voorstellen in te sturen.
Voorstellen ter behandeling op de LV moeten
minstens dertig dagen voor de LV bij het secretariaat zijn ingediend.
De LV wordt voorgezeten door de voorzitter.
Tijdens de LV worden notulen bijgehouden die in
een rondschrijven worden openbaar gemaakt. De
notulen worden door de notulist en de voorzitter
ondertekend.
Elke formeel aangekondigde LV is bevoegd om
besluiten te nemen. Deze worden bij meerderheid
van stemmen genomen, waarbij de onthoudingen
niet worden meegeteld.
Voor besluiten over een verandering in de statuten
is een tweederde meerderheid van stemmen vereist.
De statutenverandering is alleen geldig als deze
wijziging met de uitnodiging wordt meegestuurd.
Leden kunnen andere leden een schriftelijke
volmacht voor stemmingen geven. Deze volmacht
moet worden getoond en telt mee bij de stemming.
Eenmaal per jaar wordt een normale LV uitgeschreven. Deze beslist dan over:
• Wijzigingen in de vastgestelde agenda.
• Het jaarverslag van het bestuur.
• Het kasverslag van bestuur en de kascontroleurs.

§ 8 Diversen
Verenigingsmiddelen mogen uitsluitend voor verenigingsdoelen worden gebruikt. De leden van het
bestuur en gewone leden die bijzondere functies
bekleden, krijgen geen vergoedingen uit de
verenigingsmiddelen, behalve voor kosten, ontstaan
bij het uitvoeren van de doelstellingen van de
vereniging. Het verenigingsjaar begint op 1 januari.
De vereniging heeft een bankrekening bij Sparkasse
Krefeld, filiaal Nettetal. Bij geschillen tussen de
vereniging en individuele leden beslist het
Amtsgericht Nettetal.
Mededelingen en besluiten van het bestuur worden
schriftelijk bekendgemaakt.

§ 9 Opheffing
De vereniging kan alleen worden opgeheven met
een tweederde meerderheid van stemmen tijdens
een LV.
Het vermogen van de vereniging mag na aftrek van
de lopende verplichtingen alleen aan een ideëele
organisatie of rechtspersoon worden overgemaakt.
De aanwezige leden nemen een besluit over e keuze
van de ontvanger.

§ 10 Datum van ingang
Deze statuten worden van kracht na aanname door
de LV en na opname in het verenigingenregister.
Nettetal, 14 juni 2004

