Statuten van Biowald e.V.
§1 Naam, zetel, boekjaar
1. de vereniging draagt de naam BIOWALD. Het moet worden opgenomen in het
verenigingenregister en draagt dan de toevoeging "e.V.".
2. de vereniging is gevestigd in Masserberg OT Heubach en moet worden ingeschreven in
het verenigingsregister van de rechtbank van Hildburghausen. De datum van oprichting is
20.11.2015. Het boekjaar is het kalenderjaar.
BIOWALD e.V.
Registratienummer VR 320825
Verenigingsregister Hildburghausen
Datum van oprichting: 20-11-2015
StNr 171/141/28805 - FA Suhl
Vestiging:

Rudolf Breitscheid Straße 12
98666 Masserberg

Contact:

Secretaris: Almut Hopf
+49 175 244 3022
hopf.design@gmail.com
Voorzitter: Hardmut Gießler
+49 151 625 221 17
Penningmeester: Ute Muller

§ 2 Doel, taken, principes
1.het doel van de vereniging is de zorg voor en bevordering van cultuur & kunst, regionale
culturele, ambachtelijke en artistieke tradities, voedingsbewustzijn onder holistische
aspecten, landschapsbehoud en -ontwerp, teelt en het behoud van historische en
beschermde, bedreigde planten- en diersoorten, heropleving en demonstratie van
traditioneel, duurzaam landbeheer, milieueducatie en milieubescherming.
2. het doel van de statuten wordt met name verwezenlijkt door:
-

Oprichting en onderhoud van: een kruidenoogstpark in het biosfeerreservaat
met exploitatie van de boerderijwinkels, inclusief café, economisch gebruik en
heropleving van de traditionele Heubach-veldterrassen,
- een showtuinen (planten en dieren),
- uitvoering van educatieve / culturele evenementen, tentoonstellingen en
workshops, exploitatie van galerieën en ondersteuning en promotie van Outsider
kunstenaars door het aanbieden van platforms onder de naam LEIDMOTIF;
- uitvoering van culturele evenementen, exploitatie van traditionele culturele
voorzieningen (Heubach Muziekpaviljoen),
Daarnaast wordt het doel van de statuten gerealiseerd door een natuurgeoriënteerd
educatief en actief aanbod, met name voor kinderen en gezinnen, onder andere door het
inrichten en exploiteren van natuurgeoriënteerde speelterreinen en -toestellen.
1

Statuten van Biowald e.V.
Verder biedt BIOWALD e.V. zowel educatieve ondersteuning voor kinderen en jongeren als
natuurgeoriënteerde overnachtingsmogelijkheden voor gezinnen.
BIOWALD e.V. is ook betrokken bij de lokale politiek om de regionale ontwikkeling te
bevorderen. Daartoe stelt de vereniging kandidaten voor de lokale verkiezingen voor, die
zich op een lijst met de afkorting BI-OW kandidaat stellen voor de verkiezingen.
1. De vereniging streeft uitsluitend en rechtstreeks liefdadigheidsdoeleinden na in de zin
van het artikel "fiscaal gunstige doeleinden" van het Duitse belastingwetboek.
2. De vereniging is onbaatzuchtig actief, Ze streeft niet eigen economische doelen na.
3. Fondsen die naar BIOWALD e.V. vloeien uit de bijdragen van de leden, donaties,
opbrengsten van gezamenlijke initiatieven en andere mogelijkheden, worden gebruikt
voor doeleinden in overeenstemming met de statuten. Sectiemanagers kunnen
worden aangesteld voor individuele deelgebieden die het doel van de statuten dienen.
De leden ontvangen geen betalingen uit de fondsen van de vereniging.
Geen enkele persoon mag worden bevoordeeld door uitgaven die niet in
overeenstemming zijn met het doel van de vereniging of door onevenredig hoge
vergoedingen of onkostenvergoedingen. Afgetreden of uitgesloten leden hebben geen
aanspraak op het vermogen van de vereniging.
4. De vereniging kann een vereningingsreglement vaststellen om de interne procedures
van de vereniging te regelen. De regels van de vereniging maken geen deel uit van de
statuten. De algemene vergadering is verantewoordelijk voor de vaststelling, wijziging
en opheffing van het verenigingsreglement. Het bestuur kan een verenigingsreglement
uitvaardigen voor de volgende gebieden: regels voor reiskosten en de statuten van de
onkostenvergoedingen.
7. de vereniging is politiek en confessioneel neutraal.
§ 3 Lidmaatschap
de vereniging bestaat uit
- gewone leden
- ondersteunende leden
- Ereleden.
§4 Verkrijgen van het lidmaatschap
1. Iedere natuurlijke en rechtspersoon kan lid worden van de vereniging.
2. het uitgebreide directiecomité beslist over de schriftelijke aanvraag tot toelating.
3. Een afwijzing van de aanvraag tot toelating door het bestuur is onbetwistbaar.
4. ondersteunende leden kunnen natuurlijke personen worden, die de leeftijd van 18
jaarhebben bereikt en die bij de vereniging willen horen zonder actief te zijn. Voor hun
toelating gelden de regels zoals voor de toelating van gewone leden.
5. Verdienstelijke leden van de vereniging kunnen op voorstel van het bestuur en besluit van
de algemene vergadering worden benoemd tot ereleden. Ereleden kunnen ook natuurlijke
personen zijn die geen lid zijn van de vereniging.
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§ 5 Beëindiging van het lidmaatschap
1. het lidmaatschap eindigt door ontslag, overlijden of uitsluiting
2. het ontslag moet schriftelijk worden verklaard aan het directiecomité. Ontslag is
toegestaan met een opzegtermijn van 4 weken tot het einde van een boekjaar.
3. een lid kan uit de vereniging worden gezet als zijn/haar gedrag een grove schending is
vande statuten of van de belangen van de vereniging. Een lid kan ook uit de vereniging
wordengezet als hij, ondanks twee aanmaningen, achterstallig is met de betaling van
honoraria of heffingen ten bedrage van een jaarlijks bedrag.
4.. Het hele directiecomité beslist over de uitsluiting. Elk lid heeft het recht om een aanvraag
in te dienen. De aanvraag tot uitsluiting moet samen met de redenen voor de uitsluiting naar
het betrokken lid worden gestuurd met het verzoek om binnen een termijn van twee weken
een schriftelijke verklaring af te leggen. Na het verstrijken van deze termijn moet een besluit
worden genomen met inachtneming van de eventuele opmerkingen van het lid. Het hele
bestuur beslist met een tweederde meerderheid. Het uitsluitingsbesluit wordt onmiddellijk
na goedkeuring van het besluit van kracht. Het besluit van het directiecomité moet
schriftelijk en met redenen omkleed aan het lid worden meegedeeld.
5. Het betrokken lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen het besluit tot uitsluiting.
Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de gehele Raad van Bestuur binnen een
termijn van twee weken na kennisgeving van de beslissing. De redenen daarvoor moeten
worden opgegeven. Het beroep heeft geen schorsende werking. De volgende algemene
vergadering beslist over het beroep. De weg naar de gewone rechtbanken blijft onaangetast.

§6 Bijdrages/bijdragereglement
Een lidmaatschapsgeld en een toegangsprijs - voor zover bepaald in het Lidmaatschaps/geldreglement - dienen te worden betaald. De hoogte van het lidmaatschapsgeld en de wijze
van betaling en de vervaldatum ervan worden door de algemene vergadering vastgesteld en
in een aparte bijdrageregeling vastgelegd. De algemene vergadering kan ook beslissen over
andere diensten (verdeling) die door de leden moeten worden verleend.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van lidmaatschapsgeld.

§7 Rechten en plichten van de leden
1) De leden van de vereniging hebben het recht om deel te nemen aan alle evenementen van
de vereniging, om het leven van de vereniging democratisch vorm te geven en om
voorstellen te doen.
2. Ieder lid van de vereniging is verplicht zich te gedragen volgens de statuten en het
reglement van de vereniging.
3) Alle leden zijn verplicht tot wederzijds respect, kameraadschap en eerlijkheid als
basisnormen van het verenigingsleven.
4. elk lid van de vereniging is verplicht de vaste vergoedingen en bijdragen te betalen.
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§8 Organen van de vereniging
De organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering.
§ Artikel 9 Raad van bestuur
1 Het bestuur van de vereniging in de zin van § 26 BGB bestaat uit :
a) de eerste voorzitter
b) de tweede voorzitter
c) de derde voorzitter
d) de penningmeester.
De 2e voorzitter treedt op als secretaris.
2 De leden van het bestuur in de zin van § 26 BGB vertegenwoordigen de vereniging in en
buiten rechte. Drie leden van het bestuur vertegenwoordigen gezamenlijk.
3) De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur is zodanig beperkt ten opzichte van
derden dat voor rechtshandelingen met een zakelijke waarde van 250 EUR (zegge:
tweehonderdvijftig euro) de goedkeuring van de algemene vergadering vereist is.
4 Het gehele bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen voor een periode van
vier jaar. De leden van de vereniging die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, komen in
aanmerking voor verkiezing. Het stemrecht kan alleen persoonlijk worden uitgeoefend.
Diverse voorzittersfuncties kunnen niet in één persoon worden gecombineerd. De gehele
Raad van Bestuur blijft in functie tot de verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur in
overeenstemming met de statuten.Verenigingsfuncties zijn erefuncties.
§10 Algemene Vergadering
1. de jaarlijkse algemene vergadering vindt één keer per jaar plaats in het eerste kwartaal.
2. een buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden indien
a) de belangen van de Vereniging dit vereisen
b) 1/4 van de leden verzoekt hier schriftelijk om, met opgave van redenen
c) nieuwe of vervangende verkiezingen voor de voltallige Raad van Bestuur noodzakelijk
worden tijdens de duur van het mandaat.

§11 Bijeenroeping van algemene vergaderingen
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het uitvoerend comité met een
opzegtermijn van twee weken door middel van een passende publicatie in de lokale pers, op
de informatiepunten van het dorp of door middel van een schriftelijke uitnodiging per brief
of e-mail met vermelding van de agenda.
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§12 Bevoegdheid van de Algemene Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging is verantwoordelijk voor
(a) de ontvangst van het verslag van de Raad van Bestuur
b) de ontvangst van de accountantsverklaring
c) de kwijting en de verkiezing van het uitvoerend comité
d) de verkiezing van de accountants
e) de vaststelling van de bijdrage de wijze van betaling en de vervaldagen ervan.
f) Wijziging van de statuten
g) Beslissing over toelating of uitsluiting van leden in geval van beroep
h) de benoeming van de ereleden
i) het aannemen van resoluties over verzoeken
j) de ontbinding van de vereniging.

§13 Procedure en resoluties van de algemene vergaderingen
1. de algemene vergadering wordt voorgezeten door de 1ste voorzitter van de raad van
bestuur indien deze verhinderd is door de 2de voorzitter en indien beiden verhinderd zijn
door de penningmeester.
2) Elke statutaire uitnodiging voor de algemene vergadering heeft een quorum, ongeacht de
aanwezige leden. Resoluties worden aangenomen met een eenvoudige meerderheid van de
van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen wordt de motie geacht te zijn verworpen.
Onthoudingen worden beschouwd als niet-uitgebrachte stemmen.
3. Er worden geheime stemmingen gehouden indien 1/3 van de aanwezige leden daarom
verzoekt.
4. alle leden na de leeftijd van 18 jaar hebben stemrecht.
5) Voor wijzigingen van de statuten is een tweederde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen vereist.
6) Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt, die door de eerste
voorzitter worden medeondertekend.

§14 Controleur van de kasmiddelen
1 De algemene vergadering kiest de kas-accountants voor een periode van twee jaar,
bestaande uit twee leden, die echter geen lid mogen zijn van de voltallige raad van bestuur.
2. de kas-accountants moeten de kas van de vereniging inclusief de boeken en ontvangsten
ten minste eenmaal in het boekjaar feitelijk en rekenkundig controleren en schriftelijk verslag
uitbrengen aan het gehele bestuur.
3. de kascontroleurs dienen een controleverslag in bij de algemene vergadering en stellen,
indien de kasverrichtingen naar behoren worden uitgevoerd, de kwijting van de
penningmeester en de andere leden van de raad van bestuur voor.
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§15 Ontbinding van de vereniging
1 De Algemene Vergadering beslist over de ontbinding van de Vereniging. Hiervoor is een
meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vereist.
2) In geval van ontbinding van de vereniging wordt de vereffening uitgevoerd door de leden
van het bestuur die op het moment van de ontbindingsbeslissing in functie zijn.
3. alleen de activa van de vereniging zijn tegenover de schuldeisers aansprakelijk voor de
schulden van de vereniging.
4. in geval van ontbinding van de vereniging bepaalt de algemene vergadering dat het
vermogen van de vereniging wordt overgedragen aan een vereniging of organisatie zonder
winstoogmerk, die het rechtstreeks en uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden zal
gebruiken.

§16 Geldigheid van deze statuten, slotbepalingen
1) Deze statuten werden goedgekeurd door de algemene vergadering van 25.06.2020.
2 De statuten treden in werking na inschrijving in het verenigingenregister.
3) Alle voorgaande statuten van de vereniging worden op dit moment ongeldig.

Masserberg, de 25.06.2020
Handgeschreven handtekeningen:
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