STATUTEN VAN
VOLT NEDERLAND,
GEVESTIGD TE AMSTERDAM

Volt Nederland is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht, gevestigd in de gemeente Amsterdam.
Volt Nederland is opgericht bij notariële akte, op 23 juni 2018 verleden voor mr. R. van Bork,
notaris met plaats van vestiging Amsterdam.
Volt Nederland is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder
nummer 71977228.

STATUTEN:
1
1.1
1.2
1.3

Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: Volt Nederland.
Volt Nederland heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is op drieëntwintig juni
tweeduizend achttien opgericht voor onbepaalde tijd.
Volt Nederland is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in de zin van Titel 2
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2
Doel
Volt Nederland heeft tot doel:
2.1 een blijvende invloed te hebben op de politieke besluitvorming in gemeenten, provincies, nationale parlementen en het gehele gebied van de Europese Unie en deel te
nemen aan de vertegenwoordiging van burgers in gemeenteraden, provinciale staten,
de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement;
2.2 leden te verenigen in een progressieve partij. Volt Nederland verenigt leden, zonder
onderscheid te maken van nationaliteit, afkomst, ras, geslacht of religieuze overtuiging, die willen deelnemen aan de ontwikkeling van een democratische rechtsstaat,
gebaseerd op sociale rechtvaardigheid;
2.3 onderdeel te zijn van de pan-Europese beweging Volt Europa. Volt Nederland is als
rechtspersoon lid van Volt Europa A.S.B.L., een vereniging zonder winstoogmerk (association sans but lucratif) naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg (Volt
Europa). De statuten van Volt Europa worden erkend en opgevolgd, voor zover ze
niet in strijd zijn met de statuten van Volt Nederland of met de Nederlandse wet. De
statuten van Volt Nederland zijn zo opgesteld dat ze niet in strijd zijn met de statuten
van Volt Europa. Volt Nederland werkt nauw samen met Volt partijen in andere landen. De samenwerking wordt geregeld door de statuten van Volt Europa.
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3.4

Lidmaatschap
Iedere natuurlijke persoon die instemt met het doel van Volt Nederland kan lid worden
van Volt Nederland. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels en criteria
worden opgenomen waaraan een persoon bij toetreding dient te voldoen om lid te
kunnen worden dan wel, na toetreding, lid te kunnen blijven.
Het bestuur van Volt Nederland beslist over toelating van leden. Bij niet-toelating kan
de betrokkene in beroep gaan bij de commissie voor geschil en beroep, waarvoor de
regels in het huishoudelijke reglement worden opgenomen.
Het bestuur houdt een ledenbestand bij, waarin de namen en andere persoonsgegevens van de leden zijn opgenomen. Ieder lid geeft zijn of haar gegevens aan het bestuur, zodat het bestuur deze als lidmaatschapsgegevens in het ledenbestand kan
opnemen. Leden geven mutaties van hun gegevens binnen een redelijke termijn door
aan het bestuur. Welke gegevens in het ledenbestand worden opgenomen en volgens
welke procedures wordt in het huishoudelijk reglement vermeld.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een persoonlijke contributie. De rechten
die aan het lidmaatschap toekomen, kunnen worden uitgeoefend als de contributie is
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voldaan. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Betalingstermijnen en vervaldata worden opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
Drie maanden na de inschrijving als lid in het ledenbestand gaat het lidmaatschap in,
mits de verschuldigde contributie is betaald. Gedurende de periode van drie maanden
is men geen lid, maar heeft men wel de rechten die aan het lidmaatschap toekomen,
behalve het actieve stemrecht.
Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
(a)
opzegging door het lid;
(b)
opzegging door Volt Nederland;
(c)
ontzetting uit het lidmaatschap;
(d)
overlijden van het lid.
Het lid kan het lidmaatschap schriftelijke opzeggen bij het bestuur van Volt Nederland.
De opzegging gaat onmiddellijk in nadat het bestuur de opzegging heeft ontvangen.
De contributie voor de lopende contributietermijn blijft verschuldigd. Een lid kan voorts
zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen één maand nadat hem
een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of wel zijn verplichtingen ten opzichte van
Volt Nederland zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is
alsdan niet op hem van toepassing. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn
lidmaatschap een besluit te zijnen opzichte uit te sluiten waarbij zijn geldelijke rechten
en verplichtingen zijn gewijzigd.
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de
statuten, reglementen of besluiten van Volt Nederland, of Volt Nederland op onredelijke wijze benadeelt.
Het bestuur kan overgaan tot ontzetting van een lid op grond van een gemotiveerd
schriftelijk voorstel, zowel van de algemene ledenvergadering als van het bestuur.
Opzegging door Volt Nederland geschiedt door het bestuur. Opzegging door Volt Nederland kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens Volt Nederland niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van Volt Nederland
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Betrokkene kan, binnen een maand nadat hem een besluit tot ontzetting is medegedeeld, beroep instellen bij de commissie voor geschil en beroep, volgens regels zoals
die in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen. Gedurende de beroepstermijn is
het lid geschorst.
Kandidaten
Leden hebben het recht zich kandidaat te stellen voor alle functies binnen Volt Nederland en voor alle kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende organen.
Hoe een kandidaat wordt voorgedragen en welke criteria daarvoor gelden wordt ver-
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meld in het huishoudelijk reglement. Hierbij gaat het om termijnen waarbinnen de
kandidaatstelling plaats moet vinden, het minimum aantal leden dat een kandidaat
moet voordragen en wie de kandidaten selecteert.
In het huishoudelijk reglement kan de kandidatuur voor daarin aangeduide functies en
verkiezingen afhankelijk worden gesteld van een beoordeling van zijn of haar integriteit.
Niemand kan tegelijkertijd zijn:
(a)
lid zijn van meer dan één vertegenwoordigend orgaan (gemeenteraad, deelgemeenteraad, provinciale staten, waterschapsbestuur, Eerste of Tweede Kamer,
Europees Parlement);
(b)
lid zijn van een vertegenwoordigend orgaan en lid van het bestuur van Volt Nederland;
(c)
lid zijn van het bestuur van Volt Nederland en de commissie voor geschil en beroep;
(d)
lid zijn van een kandidatencommissie en kandidaat voor het orgaan waarvoor
de commissie is ingesteld;
(e)
lid zijn van het bestuur van Volt Nederland en lid van de kascommissie;
(f)
lid zijn van bestuur of fractie en in dienst zijn van de uitvoeringsorganisatie van
dat bestuur of die fractie;
(g)
lid zijn van Volt Nederland en lid zijn van een politieke partij die niet overeenkomt met het doel van Volt Nederland;
(h)
ambtsdrager zijn en lid van een vertegenwoordigend orgaan, op welk niveau
dan ook;
(i)
ambtsdrager zijn (burgemeester, wethouder, gedeputeerde, commissaris van
de Koning minister, staatssecretaris) en lid van het bestuur van Volt Nederland.
Volt Nederland bevordert evenredige deelname aan alle functies die in en namens
Volt Nederland worden vervuld door haar leden, ongeacht sekse, seksuele voorkeur,
religie, huidskleur, nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd of gezondheid.
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van Volt Nederland.
Aan de algemene ledenvergadering komen alle taken en bevoegdheden toe, die niet
door de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.
De algemene ledenvergadering wordt minimaal een keer per jaar door het bestuur
bijeen geroepen. Dit is de jaarvergadering. Voorts wordt de algemene ledenvergadering zo vaak bijeengeroepen als het bestuur dit wenselijk acht.
Het bestuur zal de algemene ledenvergadering eveneens bijeen roepen als ten minste
vijf procent (5%) van de leden het bestuur daartoe verzoekt, volgens bij huishoudelijk
reglement te stellen regels.
In het huishoudelijk reglement wordt bepaald op welke wijze de leden agendapunten
of amendementen kunnen aandragen voor de algemene ledenvergadering.
Tegelijk met de oproep voor de algemene ledenvergadering wordt de agenda aan de
leden toegezonden volgens regels die in het huishoudelijk reglement worden gesteld.
De algemene ledenvergadering vindt plaats op een locatie in Nederland die door het

bestuur wordt aangewezen.
6.8 Alle leden hebben het recht de algemene ledenvergadering te bezoeken en daar het
woord te voeren.
6.9 Besluiten in de algemene ledenvergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten
uitbrengen; een lid kan voor niet meer dan één ander lid als gevolmachtigde stem uitbrengen. Het stemrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar. Besluiten over zaken
worden genomen met handopsteken. Als oogopslag geen duidelijk beeld geeft of er
een meerderheid is behaald, dan wordt er schriftelijk gestemd. Bij besluiten over personen wordt er schriftelijk gestemd. Indien de stemmen staken, dan is er geen meerderheid behaald en is het voorstel verworpen.
6.10 In het huishoudelijk reglement worden nadere regels opgenomen over het bijeenroepen van de vergadering, de agenda en de verzending daarvan, de leiding van de vergadering, de wijze waarop besluiten worden genomen en hoe deze worden vastgelegd. Het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering zal in ieder geval schriftelijk gebeuren.
6.11 De algemene ledenvergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in
de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene ledenvergadering bij gewone meerderheid
anders beslist.
7

De jaarvergadering
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
(a)
benoeming van de leden van het bestuur, volgens in het huishoudelijk reglement te stellen regels;
(b)
benoeming van de leden van de kascommissie, volgens in het huishoudelijk reglement te stellen regels;
(c)
vaststelling van het jaarverslag van de secretaris;
(d)
vaststelling van het beleidsplan van het bestuur;
(e)
vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
(f)
met inachtneming van het verslag van de kascommissie, vaststelling van de
jaarrekening van het voorgaande boekjaar;
(g)
decharge van de leden van hert bestuur over het gevoerde financiële beleid.
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De kascommissie
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van
ten minste twee personen, die geen lid van het bestuur zijn.
De kascommissie controleert jaarlijks de boeken van Volt Nederland en rapporteert
hierover aan de algemene ledenvergadering, volgens regels zoals die in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.
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Bestuur
Het bestuur leidt Volt Nederland en voert de besluiten van de algemene ledenvergadering uit.
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Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen oneven
aantal bestuursleden en telt minimaal vijf leden.
Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 9.2 bepaalde minimum is gedaald, blijft het bestuur desalniettemin bevoegd.
Indien alle bestuursleden komen te ontbreken, dan kan ieder van de leden daarover
het bestuur van Volt Europa informeren. Het bestuur van Volt Europa roept in dat geval een algemene ledenvergadering van Volt Nederland bijeen om in de vacatures in
het bestuur van Volt Nederland te voorzien.
Het bestuur kent minimaal de functies voorzitter, secretaris en penningmeester. Zo
nodig kunnen deze functies worden verenigd.
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen volgens in het
huishoudelijk reglement bepaalde regels.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
De overige bestuursfuncties worden in het bestuur in onderling overleg vastgesteld.
Alle taken worden evenredig over alle bestuursleden verdeeld.
Het bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter en verder als minimaal twee
bestuursleden de voorzitter verzoeken een bestuursvergadering bijeen te roepen.
Op verzoek van vijf procent (5%) van de leden kan het bestuur worden opgeroepen
om door deze leden nader omschreven agendapunten in het bestuur te behandelen.
De wijze waarop de oproep aan het bestuur gedaan kan worden, wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.
Het bestuur neemt zijn besluiten met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin ten minste twee derden van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Is deze meerderheid niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen opgeroepen tot een tweede bestuursvergadering, waarin kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
Bij het staken van de stemmen wordt het desbetreffende onderwerp op de agenda
voor de volgende vergadering geplaatst. Staken de stemmen dan opnieuw, dan wordt
het voorstel als verworpen beschouwd.
Het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden geen beloning. Een niet bovenmatige
onkostenvergoeding is toegestaan en wordt in de jaarrekening vermeld.
Indien een bestuurslid tijdelijk niet in staat is zijn of haar functie te vervullen of indien
er tussentijds een vacature ontstaat in het bestuur, blijven de overige leden van het
bestuur bevoegd en kunnen zij uit hun midden een bestuurslid aanwijzen om de functie te vervullen, totdat het betrokken lid zijn functie weer kan vervullen, dan wel totdat
de algemene ledenvergadering in de opengevallen vacature voorziet.
Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodat er jaarlijks bestuursleden aftreden
en benoemd worden door de algemene ledenvergadering.
Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar, met dien verstande dat
een nieuw benoemd bestuurslid, bij een tussentijdse vacature in het bestuur, in het
rooster van aftreden de plaats van zijn of haar voorganger inneemt.
Herverkiezing is voor twee achtereenvolgende termijnen van drie jaar mogelijk.
Leden van het bestuur die aftredend zijn, zetten hun bestuurstaken voort totdat de
nieuwe bestuursleden in functie zijn.
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Taken bestuur
10.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van Volt Nederland.
10.2 Het bestuur heeft naast de taak om leiding te geven aan Volt Nederland en het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering de taken om:
(a)
voorstellen te doen aan de algemene ledenvergadering over de begroting;
(b)
voorstellen te doen aan de algemene ledenvergadering met betrekking tot het
huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen die in het huishoudelijk reglement worden genoemd;
(c)
voorstellen te doen aan de algemene ledenvergadering over het politieke programma van Volt Nederland en wijziging van het politieke programma;
(d)
commissies, werkgroepen en een adviesraad die het bestuur adviseert, onder
zijn verantwoordelijkheid in te stellen met in het huishoudelijk reglement te stellen taken en bevoegdheden. Een commissie, werkgroep en de adviesraad krijgen een duidelijk omschreven taak die eindigt met een schriftelijk verslag aan
het bestuur;
(e)
het jaarplan, de begroting en de jaarrekening op te stellen;
(f)
te zorgen dat er verslaglegging plaatsvindt van besluiten en acties in notulen
van de algemene ledenvergadering, de bestuursvergaderingen, de commissies
en de werkgroepen.
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Einde van het bestuurslidmaatschap
11.1 Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
(a)
het schriftelijk ontslag nemen van het bestuurslid;
(b)
het in strijd handelen met de statuten en de door de algemene ledenvergadering of door het bestuur vastgestelde besluiten of wanneer hij of zij Volt Nederland op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het bestuurslidmaatschap
gebeurt volgens regels die in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen;
(c)
overlijden.
12
Uitvoeringsorganisatie en functionarissen
12.1 Het bestuur kan aan de algemene ledenvergadering voorstellen een uitvoeringsorganisatie met functionarissen in het leven te roepen.
12.2 Het bestuur besluit over de aanstelling van functionarissen in de uitvoeringsorganisatie, onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene ledenvergadering.
12.3 Functionarissen en voor Volt Nederland gekozen volksvertegenwoordigers krijgen hun
onkosten vergoed en krijgen een beloning volgens regels die in het huishoudelijk reglement worden opgenomen. De vergoede onkosten en beloningen worden in de jaarrekening vermeld.
13
Financiën
13.1 Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
13.2 De inkomsten van Volt Nederland bestaan uit:

(a)
(b)
(c)

contributie van de leden;
verkiezingsbijdragen;
giften en legaten, voor zover aan die giften en/of legaten geen last is verbonden;
(d)
subsidies van overheidswege;
(e)
erfstellingen, te aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving;
(f)
rente van belegde gelden;
(g)
vergoedingen en opbrengsten voor en van publicaties;
alle andere baten.
13.3 De inkomsten worden in de jaarrekening vermeld.
14
Huishoudelijk reglement
14.1 Volt Nederland heeft een huishoudelijk reglement dat door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld en gewijzigd kan worden door een besluit dat met een gewone meerderheid van stemmen wordt genomen.
14.2 De wijziging van het huishoudelijk reglement gaat in op de datum die door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.
14.3 Uiterlijk op de datum dat de wijziging van het huishoudelijk reglement ingaat, wordt
aan de leden een nieuw exemplaar van het huishoudelijk reglement beschikbaar gesteld.
14.4 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten.
14.5 Het huishoudelijk reglement zal nadere regels kennen omtrent de taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de binnen Volt Nederland werkzame organen, zoals commissies, werkgroepen en de adviesraad.
14.6 Het bestuur kan desgewenst andere reglementen door de algemene ledenvergadering
laten vaststellen en wijzigen.
15
Wijziging van de statuten
15.1 Als er tot een voorstel tot wijziging van de statuten wordt besloten, dan wordt daartoe
een algemene ledenvergadering bijeengeroepen met de mededeling dat een wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
15.2 Het voorstel met daarin woordelijk de voorgestelde wijziging van de statuten, wordt
aan alle leden toegezonden dan wel beschikbaar gesteld, tegelijk met de oproep voor
de algemene ledenvergadering waarin het voorstel zal worden behandeld.
15.3 In de algemene ledenvergadering waarin besloten wordt over een statutenwijziging,
moet minimaal twee derden van de leden aanwezig zijn en dient minimaal twee derden van het aantal aanwezige leden voor het voorstel te stemmen. Als minder dan
twee derden deel van de leden aanwezig is, dan wordt binnen vier weken opnieuw
een algemene ledenvergadering bijeengeroepen waarin over het voorstel, zoals dat in
de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezigen, een
besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden
van de uitgebrachte stemmen.
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Ontbinding van Volt Nederland
16.1 Als er tot een voorstel tot ontbinding van Volt Nederland wordt besloten, dan wordt
daartoe een algemene ledenvergadering bijeengeroepen met de mededeling dat ontbinding van Volt Nederland zal worden voorgesteld.
16.2 Het voorstel tot ontbinding van Volt Nederland wordt aan alle leden toegezonden dan
wel beschikbaar gesteld, onder uiteenzetting van de redenen die tot het voorstel hebben geleid. Dit wordt uiterlijk met de oproep voor de algemene ledenvergadering
waarin het voorstel behandeld zal worden, verzonden of beschikbaar gesteld.
16.3 In de algemene ledenvergadering waarin besloten wordt over de ontbinding van Volt
Nederland moet minimaal twee derden van de leden aanwezig zijn en dient minimaal
twee derden van het aantal aanwezige leden voor het voorstel te stemmen. Als minder dan twee derden deel van de leden aanwezig is, dan wordt binnen vier weken opnieuw een algemene ledenvergadering bijeengeroepen waarin over het voorstel, zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezigen,
een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen.
16.4 Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur met inachtneming
van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
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Vereffening
17.1 De vereffening geschiedt door de bestuurders van Volt Nederland, zo tezamen als
ieder afzonderlijk.
17.2 Volt Nederland blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de
vereffening van haar zaken nodig is.
17.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk en zo
nodig van kracht.
17.4 Het bestuur bepaalt welke bestemming na betaling van alle schulden aan de overgebleven bezittingen van Volt Nederland worden gegeven, met dien verstande, dat het
saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van Volt Nederland zoveel mogelijk nabij komt.
17.5 Volt Nederland houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan
de vereffenaar(s) of faillissementscurator, bekende baten meer aanwezig zijn.
17.6 De vereffenaar(s) draagt/dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van Volt Nederland inschrijving geschiedt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
17.7 Gedurende tien jaar na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden van
Volt Nederland onder degene die daartoe door het bestuur is aangewezen.
18
Schriftelijk
Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten verstaan bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan
worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld.

19
Restbevoegdheid bestuur
In gevallen waarin de statuten of een reglement niet voorzien, beslist het bestuur, onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene ledenvergadering.
20
Overgangsbepaling eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van Volt Nederland eindigt op éénendertig december tweeduizend achttien. Dit artikel en haar opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar.
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