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Net-concept statuten
“VERENIGING VAN SURINAAMSE DISTRICTEN” (VSD) i.o.
Naam en zetel
Artikel 1
De Vereniging draagt de naam: Vereniging van Surinaamse Districten, afgekort VSD.
Zij heeft haar zetel in het district Paramaribo.
Doel
Artikel 2
De Vereniging heeft tot doel:
1. haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken en daarbij een hechte onderlinge
samenwerking en ondersteuning te bevorderen.
2. de leden of groepen van leden intermediair te verlenen bij de behartiging van hun specifieke en gemeenschappelijke belangen
en waar nodig hen te vertegenwoordigen..
3. de centrale overheid intermediair te verlenen bij de uitoefening van haar taken op het gebied van regionaal bestuur, meer in het
bijzonder bij de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de districten en de districtsorganen en de
woongemeenschappen in de districten en in het binnenland.
4. om als intermediair op te treden voor de nationale en internationale gouvernementele –en niet gouvernementele organisaties,
instanties en instituten bij het verlenen van technische en financiële bijstand aan de leden ter versterking van de bestuursvoering,
alsmede bij de uitvoering van kleinschalige projecten, die passen in het strategisch plan van het district en steunvinden in het
model van burgerparticipatieve planning en begroting, tot stand gekomen middels hoorzittingen tijdens openbare vergaderingen in
de diverse ressorten voor de verbetering van de woon -, leef -, werk -en produktieomstandigheden, na terzake overleg te hebben
gevoerd met het ministerie belast met de zorg van het regionaal bestuur.
Artikel 3
De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het periodiek faciliteren van de specifieke doelgroepen, zoals de Districts Management Teams, deputaties uit de Districtsraden
en Districtsbesturen, de Districts-Administrateurs, de Hoofden van de civieltechnische Diensten, deputaties uit de
Bevolkingsparticipatie Commissies c.q Platvorms van burgers voor participatie in de ontwikkeling van het district, voor de
uitwisseling van kennis en ervaring
b. ter zake van de voorbereiding van regelgevende en andere maatregelen desgevraagd of uit eigen beweging adviserend, alsmede
coördinerend en stimulerend op te treden;
b. In alle gevallen van samenwerking, financiele en technische bijstand met en verlening van intermediair aan van internationale
gouvernementele –en niet gouvernementele organisaties vooraf overleg te plegen met het ministerie belast met de zorg van het
regionaal bestuur in Suriname verslag te doen..
c. de aandacht van de daarvoor in aanmerking komende organen en instellingen te vestigen op vraagstukken, waarmede haar leden
worden geconfronteerd;
d. contacten te onderhouden met de centrale overheid, alsmede met andere nationale en internationale organisaties en instellingen,
over aangelegenheden, die haar leden raken;
e. ten behoeve van haar leden zitting te nemen in overheidscommissies en in besturen en commissies van andere organisaties en
instellingen;
f. haar leden en de door deze geconstitueerde lichamen van advies te dienen en inlichtingen te verstrekken;
g. ten behoeve van haar leden onderzoeken te doen;
h. diensten te verlenen aan haar leden en, voorzover daartoe dienstig, aan derden;
i. mede te werken aan vorming en opleiding van personeel voor zover voor de overheidsdienst van belang;
j. documentatie en voorlichting voor en over het haar leden rakende overheidsbestuur te verzorgen;
k. lid te worden van Internationale of regionale organisaties en andere overkoepelende verbanden;
1. overige middelen. die aan het doel dienstbaar zijn.
Geldmiddelen
Artikel 4
De geldmiddelen van de Vereniging bestaat uit:
a. contributie;
b. schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies;
c. andere wettig verkregen baten.
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Duur en boekjaar
Artikel 5
De Vereniging is opgericht op ...................................tweeduizend twee en voor onbepaalde tijd aangegaan.
2. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.
Leden
Artikel 6
1. Leden van de Vereniging zijn uitsluitend:
a. districten, bestuursgebied als bedoeld in artikel 1 van de Wet Regionale Organen (S.B. 19989 No. 44), die een geheel
van belangen op het gebied van lokale overheidsbestuur behartigen, ten aanzien waarvan in districts en regionaal verband eenheid
van beleid noodzakelijk wordt geacht.
b. bestuursressorten, als bedoeld in artikel……………………………………
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt door opheffing van het district of het bestuursressort.
Organisatie der Vereniging
Artikel 8
De Vereniging kent: een algemene vergadering, een bestuur, een dagelijks bestuur en een directie. Voorts kent de Vereniging: een
secretariaat.
Algemene vergadering
Artikel 9
1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand april wordt een algemene vergadering.
2. Het bestuur kan besluiten een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen.
3. Een buitengewone algemene vergadering vindt bovendien plaats indien een drietal der districten dit schriftelijk, met opgaaf van
redenen en van de te behandelen punten, aan het bestuur verzoekt.
4. De bijeenroeping van een algemene vergadering als bedoeld in leden 1 en 2 geschiedt schriftelijk ten minste drie weken v66r de
dag van de vergadering, met vermelding van de te behandelen onderwerpen.
5. De bijeenroeping van een algemene vergadering als bedoeld in lid 3 geschiedt binnen veertien dagen op een termijn niet langer
dan vier weken na de indiening van het verzoek. Indien aan zodanig verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan met inachtneming van de procedure vermeld in lid 4.
Artikel 10
1. Het lidmaatschap van de Vereniging wordt uitgeoefend door de Districts-Commissaris van het district of het bestuursressort of
door hem/haar schriftelijk gemachtigde vertegenwoordiger, die lid moet zijn van het Districtsbestuur of de Districtsraad. De
algemene vergadering bestaat uit de vertegenwoordigers van de leden van de Vereniging, zijnde een Districts-Commissaris of een
door hen gemachtigde vertegenwoordigers.Een lid kan zijn stem of stemmen niet door een ander lid laten uitbrengen.
2. Naast degenen die ingevolge het eerste lid de algemene vergadering bijwonen, hebben mede toegang de door de DistrictsCommissaris aan te wijzen Districts-SecretarisLeden van het Districts Management Team (DMT), en de door de bestuursorganen
Districtsbestuur en Districtsraad elk een af te vaardigen vertegenwoordiger en de door de Bevolkingsparticipatie Commissie een
af te vaardigen vertegenwoordiger. Zij kunnen in de vergadering het woord voeren. en nemen niet deel aAan de stemming, elk
met een stem, nemen deel de vertegenwoordigers van het DMT, de DR en het DB, .
4. Elke vertegenwoordiger legt bij de aanvang van de algemene vergadering op een door of namens het algemeen bestuur te
bepalen wijze een schriftelijke verklaring waaruit van zijn mandaat blijkt.
Artikel 11
1. De stem van een lid wordt ter algemene vergadering uitgebracht door de
vertegenwoordiger van dat lid, bedoeld in artikel 9, lid 1.
2. Elk district dat lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar
Vertegenwoordigers, als aangegeven in Lid 2 van artikel 10 een stem uit.
Artikel 12
1. De algemene vergadering besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover niet in deze statuten een
andere meerderheid is voorgeschreven. De vertegenwoordigers die blanco stemmen hebben uitgebracht, worden geacht niet aan
de stemming te hebben deelgenomen.
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2. Indien tot het nemen van een besluit over zaken of personen door geen van de vertegenwoordigers stemming wordt verlangd, is
het voorstel aangenomen.
3. Indien stemming over zaken of personen wordt verlangd, geschiedt deze schriftelijk tenzij naar het oordeel van de voorzitter de
uitslag reeds op andere wijze duidelijk is vastgesteld en door geen van de vertegenwoordigers alsnog een schriftelijke stemming
wordt verlangd.
4. Bij staking van stemmen over een zaak wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, vindt een tweede vrije
stemming plaats. Behaalt alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee
personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen hebben behaald; heeft een persoon de meeste stemmen behaald en
meer dan een persoon een gelijk op één na hoogste aantal stemmen, dan vindt tussen laatstbedoelde personen een tussenstemming
plaats.
6. Bij de herstemming is degene gekozen of benoemd, die het hoogste aantal stemmen heeft behaald. Wordt het hoogste aantal
stemmen bij herstemming door meer dan één persoon behaald, dan beslist het lot.
Artikel 13
1. De algemene vergadering vergadert in het openbaar tenzij de voorzitter, in overeenstemming met het gevoelen van de
meerderheid van de vergadering, deze besloten verklaart.
2. Het huishoudelijk reglement geeft regels met betrekking tot de toegang tot de algemene vergadering voor andere personen dan
bedoeld in artikel 9, lid 1 en lid 2.
Artikel 14
Het bestuur is gehouden aan de algemene vergadering inlichtingen te geven aangaande het gevoerde beleid, voor zover zulks niet
strijdig is met het openbaar belang of met het belang van de Vereniging. De algemene vergadering is bevoegd haar gevoelen over
algemene punten van het bestuursbeleid uit te spreken.
Artikel 15
1. Het bestuur brengt jaarlijks op de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 8, lid 1, een jaarverslag uit over de gang van
zaken in de Vereniging en het gevoerde beleid. Tevens legt het de jaarrekening (de balans en de steel van baten en lasten) met een
toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het algemeen bestuur;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. De algemene vergadering wijst een registeraccountant aan ten einde de rekening en verantwoording van het algemeen bestuur
te onderzoeken en van zijn bevindingen verslag aan de algemene vergadering uit te brengen.
3. Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het algemeen bestuur tot decharge.
Algemeen bestuur
Artikel 16
1. De leiding van de Vereniging berust bij het bestuur.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden, allen gekozen voor de duur van twee (2) jaar door
de algemene vergadering. Zij zijn terstond herkiesbaar.
3. Uit de gekozen bestuursleden wordt door de algemene vergadering terstond een voorzitter gekozen met in achtneming
van het hierna bepaalde.
De bestuursfuncties zijn de volgende:
a. Voorzitter
b. Vice-voorzitter, die tevens secretaris is
c. Penningmeester
d. Twee commissarissen.
4. De voorzittersfunctie wordt bekleed door een Districts-Commissaris in actieve dienst. De overige functies worden in
onderling overleg bepaald.
5. De functie van de voorzitter wordt vacant, terstond door het beëindigen van de eisen van benoembaarheid in die functie.
6. Het lidmaatschap van het bestuur wordt beeindigd door:
a. opzegging;
b. royement, dat plaatsvindt door het bestuur op gronden, genoemd in het huishoudelijk reglement;
c.overlijden; ontslag door de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
Artikel 17
De voorzitter, de vice-voorzitter, die tevens secretaris is en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
De voorzitter wordt bij ontstentenis of verhindering vervangen door de vice-voorzitter en bij ontstentenis of verhindering
van deze door een ander lid van het dagelijks bestuur.
Artikel 18
1.Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaren van registergoederen.
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2. Het bestuur stelt jaarlijks begrotingen van de baten en lasten van de activiteiten van de Vereniging vast en deelt deze aan de
leden van de Vereniging mede.
Artikel 19
1. Het huishoudelijk reglement geeft regels met betrekking tot het beleggen van vergaderingen van het algemeen bestuur.
2. De voorzitter kan de voorzitters van door het bestuur ingestelde vaste c.q. bestuurscommissies voor vergaderingen van het
bestuur uitnodigen; deze genodigden hebben in de betrokken vergadering een adviserende stem.
3. Het bestuur kan anderen ter vergadering uitnodigen, dan wel toelaten, Indien het dit voor de behandeling van een of meer
onderwerpen wenselijk acht.
Artikel 20
1. Het dagelijks bestuur bereidt onder meer de besluitvorming in het bestuur voor en ziet toe op de uitvoering van de besluiten van
het bestuur.
2. Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen namens het algemeen bestuur besluiten te nemen. Het doet van
dergelijke besluiten uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur mededeling.
Bestuurscommissies
Artikel 21
1. Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies benoemen of uit zijn midden leden aanwijzen, belast met de
voorbereiding en bestuderen van aangelegenheden, zoals bestuurlijke vraagstukken, die tot de bevoegdheid van het algemeen
bestuur behoren en om terzake het bestuur te adviseren.
2. Het huishoudelijk reglement geeft regels omtrent de samenstelling en werkwijze van de vaste commissies.
Contributie
Artikel 22
De leden betalen ten behoeve van de Verenigingskas jaarlijks een contributie overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk
reglement.
Secretariaat
Artikel 23
1. Het bestuur, het dagelijks bestuur en de andere organen van de Vereniging kunnen zich laten bijgestaan door een secretariaat.
2. Het dagelijks bestuur leidt het secretariaat.
3. Het personeel van het secretariaat wordt door het algemeen bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
2. Het algemeen bestuur regelt hun arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenkomstig de voor vergelijkbare functionarissen
van de Staat geldende maatstaven.
3. Schorsing of ontslag, anders dan op eigen verzoek, geschiedt niet dan nadat de betrokkene na schriftelijke oproeping in de
gelegenheid is gesteld zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden, terwijl alle daartoe strekkende besluiten met redenen
omkleed moeten zijn.
4. Het personeel is ter zake van hun werkzaamheden verantwoording schuldig aan het bestuur.
Het personeel is verplicht aan het bestuur en het dagelijks bestuur de inlichtingen te verstrekken die hun ter zake van hun
werkzaamheden worden verzocht.
Rechtspositie overig personeel
Artikel 24
1. Het bestuur stelt de algemene voorwaarden vast, waaronder door de Vereniging arbeidsovereenkomsten zullen worden
aangegaan, zoveel mogelijk overeenkomstig de voor het overheidspersoneel geldende regelingen.
Betaalde dienstverlening
Artikel 25
1. Het bestuur is bevoegd voor activiteiten van de Vereniging die voorzien in dienstverlening vergoedingen te bedingen ter
versterking van de verenigingskas.
2. De directie draagt er zorg voor dat de in lid 1 bedoelde activiteiten geschieden overeenkomstig de doelstellingen van de
Vereniging.
Huishoudelijk reglement
Artikel 26
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Alle zaken betreffende de interne aangelegenheden van de Vereniging worden geregeld bij huishoudelijk reglement, vast te stellen
door de algemene vergadering. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.
Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 27
1. Geen verandering in deze statuten kan worden gebracht dan door een met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen onder bijvoeging van het voorstel tot wijziging, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen. Afschrift van het voorstel ligt ten kantore van de Vereniging, tot na afloop van
de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden, voor de leden ter inzage.
2. Geen besluit tot ontbinding van de Vereniging kan worden genomen dan door een met ten minste drie vierde van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen onder bijvoeging van net voorstel tot
ontbinding.
3. Tot vaststelling, wijziging of intrekking van het huishoudelijk reglement kan de algemene vergadering slechts besluiten,
wanneer tot die vergadering is opgeroepen onder bijvoeging van het voorstel daartoe.
Artikel 28
1. Bij ontbinding van de Vereniging is het algemeen bestuur met de vereffening belast, tenzij de algemene vergadering, die tot de
ontbinding besluit, anders mocht bepalen.
2. Bij het besluit tot ontbinding worden de macht en de bevoegdheid van vereffenaars geregeld.
3. De algemene vergadering aan wie door vereffenaars rekening en verantwoording wordt gedaan, besluit op voorstel van dezen
welke bestemming aan het eventueel batig saldo van de Vereniging zal worden gegeven.
Slotbepaling
Artikel 29
In alle aangelegenheden van de Vereniging, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, wordt door het
bestuur beslist.
INWERKINGTREDING STATUTEN
De algemene vergadering, bijeengeroepen te Paramaribo op ................................2002
heeft na vaststelling van de statuten bepaald dat deze voor van kracht worden op de datum waarop zij worden opgenomen in een
notariele akte, na verkregen verklaring van geen bezwaar van de President van de Republiek Suriname.
NOTARIËLE AKTE
De statuten zijn opgenomen in de notariële akte, verleden
op .........................2002
.

door mr.............................., notaris te Paramaribo,

INSCHRIJVING REGISTER
De Vereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo
op......................................2002 ....... onder nummer .......................
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