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Stadsdorp Wolvenburg - een lokaal initiatief voor het realiseren van een nieuwe bestemming voor bolwerk Wolvenburg 
e-mail: wolvenburg@gmail.com  website:  www.wolvenburgutrecht.nl/ 

Statuten van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid Stadsdorp Wolvenburg 
 
Artikel 1 – Naam 
De vereniging heeft als naam Stadsdorp Wolvenburg.  
Stadsdorp, want het gaat om een kleine binnenstadsbuurt in Utrecht, gelegen tussen 
Plompetorengracht/ Wittevrouwenstraat en Singelgracht: een dorp in de stad. Wolvenburg omdat dit 
de naam is van het bolwerk dat in de buurt ligt, en al 150 jaar in gebruik als Huis van Bewaring. 
 
Artikel 2 – Vestiging 
De vereniging is gevestigd in Utrecht 
 
Artikel 3 – Doel 
De vereniging stelt zich ten doel een nieuwe bestemming voor het terrein van de gevangenis 
Wolvenplein te creëren die iets positiefs toevoegt aan de buurt/stad. 
Ons streven is het gezamenlijk op pad blijven gaan en elkaar blijven verstaan. Het instemmen streven 
we na, met het gedogen zijn we tevreden. 
Er wordt niets uitgesloten: we gaan plannen, ideeën, initiatieven etc horen, bespreken, gaan naar 
voorlichtingen, spreken in en wat al niet. Ook zijn we klankbordgroep voor gemeente en potentiële 
exploitanten. We houden enquêtes, discussieavonden etc. De actiefste leden leggen contacten met 
toekomstige gebruikers en gaan mogelijk zelfs mee in het zoeken van initiatiefnemers voor het 
oprichten van een exploitatiebedrijf. Ook andere initiatieven in ons Stadsdorp komen aan bod. 
 
Artikel 4 – verplichtingen van de leden 

Ø Iedereen kan lid worden van het Stadsdorp, om hiermee zijn/haar betrokkenheid bij de 
doelstelling van de vereniging te bekrachtigen. 

Ø Er is geen contributie verplicht, wel wordt iedereen gevraagd een jaarlijkse vrijwillige donatie 
over te maken, voor lopende kosten van de vereniging. 

 
Artikel 5 – De Algemene Vergadering 

Ø Er zal tenminste een keer per jaar een Algemene Vergadering plaatsvinden; 
Ø de Algemene vergadering wordt bijeengeroepen per elektronische post en zal minstens drie 

weken tevoren geschieden in de vorm van een agenda. 
Ø het bestuur is gemachtigd een Algemene Vergadering bijeen te roepen; 
Ø iedere 10 leden gezamenlijk zijn tevens gemachtigd een Algemene Vergadering bijeen te 

roepen. Hiertoe overlegt een vertegenwoordiger van deze tien leden een lijst aan het bestuur 
waarop de namen en handtekeningen staan van betreffende leden. 

 
Artikel 6 – Het bestuur 

1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen; 
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 
3. Voorzitter bij oprichting is Susan Rietveld 
4. Secretaris bij oprichting is Bert Poortman 
5. Penningmeester bij oprichting is Esther de Koning 
6. Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het zittende bestuur. Bij de 

eerstvolgende Algemene Vergadering wordt deze verandering in het bestuur 
besproken en kan met 2/3 meerderheid van stemmen worden afgeweken van deze 
voordracht en zelf een voordracht doen voor een volgende Algemene Vergadering. 

7. De zittingsperiode van de bestuursleden is onbeperkt 
 
Artikel 7 – Ontbinding 
Bij ontbinding van de vereniging zal het batig saldo van de vereniging worden aangewend voor een 
evenement met een sociaal karakter voor alle leden. 
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