
Belangrijkste Statuten Eetbaar IJsselstein 
 

Doel van de stichting: 

1. Het omvormen van onbebouwde grond tot eetbaar groen, om daarmee voedsel dichterbij huis 

te brengen voor de inwoners van de gemeente IJsselstein 

2. Het bevorderen van binding van de inwoners van de gemeente IJsselstein met de natuur in hun 

directe omgeving 

3. Het bevorderen van sociale cohesie in de gemeente IJsselstein 

 

De stichting wil haar doel bereiken door: 

1. Het realiseren van (historische) moes-, kruiden- en andere voedseltuinen voor en met de 

inwoners van de gemeente IJsselstein 

2. Het delen van kennis over eetbaar groen 

3. Het organiseren van (laagdrempelige) activiteiten rond eetbaar groen, waaronder het 

organiseren van workshops 

4. Het ondersteunen van smaaklessen op scholen 

5. Het organiseren en faciliteren van ruilmogelijkheden voor zaden en stekjes 

6. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de ruimte zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

 

Vergaderingen 

 Er worden vergaderingen gehouden wanneer één van de bestuurders daartoe minstens een 

week van te voren oproept. Hierbij worden plaats, tijdstip en de te behandelen onderwerpen 

aangegeven.  

 Vergaderingen worden geleid door de voorzitter en genotuleerd door de secretaris. Elke 

vergadering worden de notulen vastgesteld en ondertekend door secretaris en voorzitter. 

 Toegang tot de vergadering hebben bestuursleden en degenen die daardoor door het bestuur 

zijn uitgenodigd.  

 

Besluitvorming 

 Het bestuur kan alleen besluiten nemen in een vergadering als de meerderheid van de 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.  

 Als de meerderheid niet aanwezig is, kan een 2e vergadering gehouden worden (2 tot 4 weken 

na de 1e vergadering) waarin ongeacht het aantal aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders 

besloten kan worden omtrent de onderwerpen die de 1e vergadering op de agenda geplaatst 

waren.  

 Bij onderwerpen die niet op de agenda staan kan een geldig besluit genomen worden als dit 

met algemene stemmen (= unaniem) aangenomen wordt.  

 Het bestuur kan met algemene stemmen ook besluiten buiten een vergadering nemen. Dit 

besluit wordt genotuleerd door de secretaris en mede-ondertekend door de voorzitter.  



 Elke bestuurder heeft één stem. Deze stem vervalt bij belangenverstrengeling bij een 

onderwerp. Een bestuursbesluit wordt genomen bij meerderheid van stemmen (de helft + 1). 

Bij staking van de stemmen wordt het voorstel verworpen.  

 

Vertegenwoordiging 

 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan het bestuur of aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden. 

 Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders of aan derden om de stichting 

te vertegenwoordigen.  

 

Reglement 

 Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, te wijzigen of beëindigen. Dit mag niet in 

strijd zijn met de statuten.  

 

 


