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1.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1. De vereniging draagt de naam:
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RADIO-AMATEURS
(N.V.R.A.)Zij is gevestigd te Haarlem, Nederland. -

DOEL

ArtIkel

2.

1. De vereniging stelt zich ten doel:
de leden behulpzaam te zijn bij het uitoefenen
van hun hobby, te weten het radio-amateurisme
in de ruimste zin des woords.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het leggen en onderhouden van contacten
met andere organen en organisaties, welke
hiervoor van belang kunnen zijn, zowel
nationaal als internationaal;
b. het begeleiden tijdens opleidingen tot
radiozendamateur;
c. het uitgeven van een verenigings-orgaan;
d. het houden van bijeenkomsten;
e. al datgene te doen, dat ten goede komt
aan de belangen van de vereniging en haar
leden, een en ander volgens de aanbevelingen
van de Internationale Amateur Radio Unie
(I.A.R.U.)

DUUR
ArtIkel 3.
De vereniging

.

is aangegaan

LEDEN EN DONATEURS

voor onbepaalde

tijd.

--

Artikel 4. -I. De vereniging kent gewone leden, kandidaat-leden,
ereleden en donateurs.
2. Gewone leden zijn natuurlijke- en rechtspersonen,
die voldoen aan het daaromtrent in artikel 5

gestelde vereiste. 3. Kandidaat-leden zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die zich als lid hebben aangemeld
en nog niet langer lid zijn dan twee maanden.
Bij geen bezwaar wordt het kandidaat-lid
na twee maanden ingedeeld bij de categorie
van gewone leden. 4. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging
en/of haar belangen bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt.
Ereleden worden op voorstel van het bestuur
door de algemene ledenvergadering.benoemd.
5. Donateurs zijn zij, die zich jegens de -vereniging verplichten tot het storten van
een jaarlijkse bijdrage.

..

2.

AANVRAAG VAN HET LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP
ArtikelS.
1. Een aanvraag tot het verkrijgen van het lidmaatschap als gewoon lid moet schriftelijk worden
ingediend bij het bestuur.
2. De naam van het kandidaat-lid en bij een
rechtspersoon eveneens de namen van haar
bestuurders wordt/worden zo spoedig mogelijk
in het verenigings-orgaan gepubliceerd.
3. Bezwaren tegen toelating van het kandidaatlid moeten binnen één maand na publicatie
worden ingediend bij het bestuur.
4. Het bestuur beslist vervolgens over het
toelaten van het kandidaat-lid en deelt
hem/haar dit schriftelijk mede.
5. Indien het bestuur besluit tot niet toelating,
dan heeft het kandidaat-lid de mogelijkheid
binnen dertig dagen daarna in beroep te gaan
door middel van het indienen van een beroepschrift bij het bestuur, welke het in een
algemene ledenvergadering in stemming zal
brengen.

Indien drie/vierde van de aanwezige stemgerechtigde leden beslist voor toelating, dan is
het betreffende kandidaat-lid alsnog aangenomen.
6. Donateur kan men worden door schriftelijke
aanmelding bij het bestuur, dat als enige
over de toelating beslist.
In de aanmelding moet de hoogte van de donatie
worden vermeld, welke nooit lager dient te zijn
dan de jaarlijkse contributie geldend voor
een gewoon lid.
LIDMAATSCHAP Artikel 6.
Het lidmaatschap van de vereniging is niet
overdraagbaar.
BEEINDIGING LIDMAATSCHAP EN SCHORSING

-

Artikel

7.

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden van het lid;
voor rechtspersonen geldt, dat het lidmaatschap eindigt bij hun opheffing of
liquidatie;
b. door opzegging van het lid;
opzegging van het lidmaatschap door het lid
kan slechts geschieden tegen het einde
van het boekjaar met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken;
een opzegging dient schriftelijk te worden
ingediend bij het bestuur;
indien opzegging van het lidmaatschap niet
tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende boekjaar;

..

3.

c. door opzegging namens de vereniging door
het bestuur te doen, hetgeen kan geschieden
wanneer:
1. het lid, na hiertoe tweemaal te zijn
aangemaand door de penningmeester, weigert te voldoen aan zijn/haar financiële verplichtingen jegens de vereniging;
2. het lid heeft opgehouden te voldoen
aan de vereisten door de statuten voor
het lidmaatschap gesteld;
3. redelijkerwijs van de vereniging niet kan
worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
De opzegging geschiedt schriftelijk met
opgaaf van reden(en).

d. door ontzetting uit het lidmaatschap,
.

wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, of de vereniging schade toebrengt
en/of op onredelijke wijze benadeelt.
De onzetting geschiedt door het bestuur,
dat de betrokkene hiervan schriftelijk
met opgaaf van reden(en) in kennis stelt.
2. Een lid kan geschorst worden als lid op de
wijze als nader in het huishoudelijk reglement
is omschreven.
De schorsing geschiedt door het bestuur,
dat de betrokkene hiervan schriftelijk met
opgaaf van reden(en) in kennis stelt.
3. Binnen dertig dagen na ontvangst van de
kennisgeving van opzegging van casu quo
ontzetting uit het lidmaatschap of schorsing,
kan de betrokkene hiertegen in beroep gaan
volgens de procedure "beroepschrift", zoals
vermeld in artikel 5 lid 5 van deze statuten.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep'is het lid geschorst.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het
boekjaar om welke reden of oorzaak ook eindigt,
blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage

voor het geheel verschuldigd.

.

GELDMIDDELEN
Artikel 8. 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan
uit contributies, donaties, erfstellingen,
legaten, schenkingen en andere baten. ---2. Ieder gewoon lid en kandidaat-lid betaalt
een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte
door de algemene ledenvergadering wordt
vastgesteld.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van contributieverplichtingen.

[

4.

BESTUUR
Artikel 9.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit
een oneven aantal personen, met een minimum
van drie.
2. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen, die de leeftijd van tenminste achttien jaar hebben bereikt.
De voorzitter, secretaris en penningmeester
worden in functie gekozen, terwijl voor hun
benoeming een meerderheid van tenminste -twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen
is vereist.
3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid
schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
aanwezig acht, doch niet nadat de betrokkene
de gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.
Voor een dergelijk besluit is een meerderheid
van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte
stemmen vereist.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn. 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf
ontslag te nemen, mits dit schriftelijk ---geschiedt met een opzegtermijn van tenminste
drie maanden.
5. Jaarlijks treedt het gehele bestuur af en is
direct herkiesbaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het
in lid 1 van dit artikel genoemde minimum aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht, zo spoedig mogelijk,
een algemene ledenvergadering te beleggen,
waarin de voorziening(en) in de open plaats
of de open plaatsen aan de orde komt.
TAAK VAN HET BESTUUR

Artikel 10.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten
is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: -a. hetzij het bestuur;
b. hetzij de voorzitter en de secretaris
-en/of hun plaatsvervanger(s)- tezamen.
Voor het beschikken over bank- en girosaldi
is de handtekening van de penningmeester
voldoende voor betalingen tot tweeduizend

gulden

(

f 2.000,-- );

voor hogere bedragen is tevens de handtekening
van de voorzitter en de secretaris noodzakelijk.

5.

3.

Het bestuur is met goedkeuringvan de algemene

ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot:
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een
derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door
en tegen derden een beroep worden gedaan.
4. Het bestuur is, met goedkeuring van de
algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten
van overeenkomsten tot:
het aangaan van handelingen, waarvan het
belang voor de vereniging een bedrag van
tweeduizend vijfhonderd gulden
f 2.500,-te boven gaat;
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan
de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
het ter leen verstrekken van gelden, alsmede
het ter leen opnemen van gelden, waaronder
niet is begrepen, het gebruik maken van een
aan de vereniging verleend bankkrediet;
het huren, verhuren en op andere wijze in
gebruik of genot verkrijgen en geven van
registergoederen;'
het aangaan van dadingen;
het optreden in rechte, waaronder begrepen
het voeren van arbitrale procedures, doch
met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en het nemen van die rechtshandelingen, die geen uitstel kunnen lijden; --het sluiten en wijzigen van arbeidsovereen(

)

.

komsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door
en tegen derden geen beroep worden gedaan. --JAARVERSLAG; REKENING EN VERANTWOORDING; BOEKJAAR
Artikel 11.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening
te houden, dat daaruit te allen tijde haar
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het boekjaar van de vereniging loopt vanaf
een januari tot en met eenendertig december.
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering, binnen drie maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene ledenvergadering,
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

~

6.

Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze
rekening en verantwoording in rechte van het
bestuur vorderen.
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks
uit de leden een commissie van tenminste
twee personen, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan
de algemene ledenvergadering verslag van haar
bevindingen uit.
Deze commissie kan zich door een deskundige
doen bijstaan.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden
van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde
door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere commissie.
7. Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene
ledenvergadering déchargeert het bestuur voor
het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid
en de penningmeester voor zijn gevoerd beheer,
voorzover een en ander uit de jaarstukken blijkt.
8. Het bestuur is verplicht de hierboven bedoelde
bescheiden tien jaar lang te bewaren.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de
vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur
zijn opgedragen.
2. Jaarlijks worden tenminste twee algemene
ledenvergaderingen gehouden, waarvan één
binnen drie maanden na het einde van het
boekjaar.

In deze laatst genoemde

vergadering

onder meer aan de orde:

.

komen

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 11, met
het verslag van de aldaar bedoelde
commissie;

b. de benoeming van de in artikel 11 genoemde
commissie voor het volgende jaar;
c. voorziening in vacatures.
Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt of indien een bestuursbesluit de
goedkeuring van de algemene ledenvergadering
behoeft.

7.

Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek
van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende
gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping zoals het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen roept, of bij advertentie
in tenminste één ter plaatse, waar de vereniging
gevestigd is, veel gelezen dagblad of plaatselijke courant. .
3. Een algemene ledenvergadering wordt schriftelijk bijeen geroepen; de agenda ligt tenminste
zeven dagen voor de vergadering bij het secretariaat ter inzage gereed.
Deze termijn bedraagt tenminste veertien dagen
indien een voorstel tot statutenwijziging
of tot ontbinding van de vereniging voor de
eerste maal aan de orde zal komen, terwijl tevens
het voorstel schriftelijk ter inzage van de
leden beschikbaar zal worden gehouden.
Op de agenda zullen worden geplaatst alle onderwerpen die ingevolge de statuten behandeld dienen
te worden, of die het bestuur of tenminste
een/tiende gedeelte der stemgerechtigde leden
behandeld wenst te zien.
4. De algemene ledenvergaderingen worden geleid
door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger
dan treedt een der andere bestuursleden, door
het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin zelve.
Van het verhandelde in elke vergadering worden
door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de notulist
worden vastgesteld en ondertekend.
Zij, die de vergadering bijeenroepen, kunnen
een notarieel proces-verbaal van het verhandelde
doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
5. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken
oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

8.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgesteld voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken
van het hiervoor bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid der vergadering
dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Toegang tot de algemene vergadering hebben
alle in artikel 4 leden 2, 3 en 4 genoemde
leden;
ingeval van een rechtspersoon dan zal dit lid
worden vertegenwoordigd door één door het
bestuur van dat lid aangewezen vertegenwoordiger; van deze vertegenwoordiging dient voor de
vergadering een schriftelijk stuk te worden
overlegd.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
Over de toelating van andere dan de hiervoor
bedoelde personen, beslist de algemene ledenvergadering.
7. Verkiezingen kunnen niet geschieden en
besluiten niet worden genomen, indien de agenda
van de vergadering het betreffende onderwerp
niet vermeldt.
Echter kan zonder meer worden besloten omtrent
een amandement terzake van een vermeld onderwerp.
8. Alle niet geschorste gewone leden en bestuursleden kunnen ter vergadering één stem uitbrengen.
Men kan zijn stem niet uitbrengen door
middel van een schriftelijk gemachtigd ander lid
der vereniging.
Besluiten worden, tenzij in de wet of de
statuten anders is bepaald, genomen met gewone
meerderheid van stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd
als niet te zijn uitgebracht.
Indien de stemmen staken bij een stemming
over zaken, dan wordt het onderwerp doorverwezen naar een volgende vergadering, hetgeen
zich maximaal twee maal kan herhalen, waarna
het bestuur beslist.

~

~

9.

9. Staken de stemmen bij een bestuursverkiezing
dan beslist het lot.
Indien de verkiezing geschiedt uit meer dan
twee kandidaten en niemand hunner de volstrekte
meerderheid heeft gekregen, dan vindt een
herstemming plaats tussen de twee kandidaten,
die de meeste stemmen hebben verworven.
Indien, doordat de kandidaten hetzelfde
aantal stemmen hebben verworven niet vaststaat wie van hen voor herstemming in aanmerking komt, dan beslist het lot tussen hen.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 13.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit
van de algemene ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn van deze oproeping tot een zodanige
vergadering bedraagt tenminste eenentwintig
dagen.
2. Zij, die de oproep tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste eenentwintig dagen voor de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk
is (zijn) opgenomen, ter kennis van het
bestuur hebben gebracht.
Deze zal het voorstel ter inzage voor de
leden beschikbaar houden.
3. Ieder lid en bestuurslid heeft het recht van
amandement op de voorgestelde statutenwijziging(en) in te dienen;
amandementen moeten veertien dagen voor de dag
der vergadering bij de secretaris ingediend ziJn.
Uiterlijk zeven dagen voor de dag der vergadering zullen deze amandementen ter inzage voor
ieder lid beschikbaar zijn.
4. Tot wijziging van de statuten kan slechts
worden besloten door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde der
geldig uitgebrachte stemmen.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 14.
Het in artikel 13 bepaalde is van overeenkomstige
toepassing op een besluit tot ontbinding, met dien
verstande, dat een dergelijk besluit van de
algemene ledenvergadering een meerderheid behoeft
van drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen.

10.

Artikel 15.
1. Bij de oproeping tot de in artikel 14 bedoelde
vergadering moet worden medegedeeld, dat ter
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging
te ontbinden.
2. Indien in de loop van een boekjaar een besluit
tot ontbinding der vereniging wordt genomen
en dit besluit ten uitvoer wordt gebracht,
zullen, teneinde de belangen van de leden
gedurende dat boekjaar veilig te stellen, de
verenigings-activiteiten zoveel mogelijk
doorgang vinden.
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht een
besluit tot vereffening te zijn van de activa
en passiva welke worden beheerd door het
bestuur.

4. De vereffening geschiedt volgens een verdeelsleutel zoals nader is bepaald in het
huishoudelijk reglement.
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen
andere regelingen zijn gesteld, geschiedt
de vereffening door het bestuur.
5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan
voor zover dit tot de vereffening van haar
vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen
van de statuten en reglementen zoveel mogelijk
van kracht; in de stukken en aankondigingen
moet aan de naam van de vereniging worden
toegevoegd "in liquidatie".
6. Indien na vereffening van het batig saldo
volgens de verdeelsleutel welke in het huishoudelijk reglement wordt bepaald, een positief
saldo overblijft, zal dit voor een door de
algemene ledenvergadering te bepalen doel
worden aangewend.
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11.

HUISHOUDELIJKREGLEMENT
Artikel 16.
1. Het huishoudelijk reglement geeft nadere
regels over al die zaken, waarin de statuten
niet voorzien, waarvan de regeling door de
statuten wordt geëist, of waarvan regeling
door de algemene ledenvergadering wenselijk
wordt geacht.
2. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement
kan slechts worden besloten door de algemene
ledenvergadering met een meerderheid van
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
3. De bepalingen van het huishoudelijk reglement
mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar
deze regelend recht bevat, noch met de statuten.
SLOTBEPALING
Artikel 17.
In_gevallen, waarin noch de statuten en/of het
huishoudelijk reglement voorzien, alsmede ingeval
van verschil van mening omtrent de uitleg van
de statuten en/of het huishoudelijk reglement,
is de voorziening en/of beslissing daarvanopgedragen aan de algemene ledenvergadering.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte,
in minuut verleden te Haarlem, ten dage als in het
hoofd dezer akte is gemeld, welke akte is getekend
door de comparant en mij, notaris, na zakelijke
opgave van de inhoud der akte, verklaring van--de comparant, dat hij van de inhoud heeft kennis
genomen en volledige voorlezing der akte niet
verlangt.

1.

Huishoudelijk

Reglement

BESTUUR
Artikel 1.
1. Jaarlijks treedt het gehele bestuur af en is
direct herkiesbaar.
Als er geen tegenkandidaten worden voorgedragen
kunnen de zittende bestuursleden zich als.
herkozen beschouwen.
2. (Tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie
moeten tenminste 14 dagen voor de algemene
ledenvergadering schriftelijk zijn aangemeld
bij het bestuur van de vereniging.
3. Indien een algemene ledenvergadering zich met
meerderheid van stemmen accoord verklaart,
kan een bestuurslid worden gekozen tijdens
de algemene ledenvergadering uit een der leden
der vereniging, waarbij schriftelijke kandidaatstelling voorafgaande aan de vergadering
niet behoeft.
BESTUURSTAKEN
Artikel 2. -1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht
op het verenigingsleven.
Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten,
het huishoudelijk reglement en verdere regelingen
en bepalingen.
Hij is de officiële woordvoerder van de
vereniging.
Zo hij dit dienstig acht, kan hij bepalen
dat alle uitgaande stukken, welke normaliter
zijn handtekening niet behoeven, door hem
worden ondertekend.
Hij leidt de vergaderingen
en stelt
daarin de orde van de dag vast, behoudens
het recht van de algemene ledenvergadering om
daarin wijziging te brengen.
2. De secretaris voert de administratie van de
vereniging voorzover deze niet aan anderen
is opgedragen.
Binnen 4 weken na een vergadering deponeert hij
bij het bestuur een afschrift van de notulen
der vergadering.
Alle uitgaande stukken worden namens het
bestuur door hem ondertekend.
Hij is verplicht van deze stukken afschrift
te

houden.

Hij brengt een jaarverslag uit aan de algemene
ledenvergadering, welke binnen drie maanden
na het einde van een boekjaar gehouden wordt.

~

2.

Hij houdt een ledenlijst of register bij,
uit welke de aard van het lidmaatschap dient
te blijken.
Het verenigingsarchief
wordt door hem beheerd
en bijgehouden.

3. De penningmeester beheert de geldmiddelen. .
Hij draagt zorg voor het innen van de contributies en bijdragen en houdt van alle ontvangsten
en uitgaven zodanig boek, dat de baten en schulden
van de vereniging te allen tijde kunnen worden
gekend.
Betalingen uit de verenigingskas, welke nodig
zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven,
worden door hem niet gedaan dan tegen een
behoorlijke kwitantie.
Hij draagt zorg voor het opstellen van een
begroting voor het nieuwe boekjaar, welke
behandeld zal worden in de algemene ledenvergadering, die binnen drie maanden na afloop
van een boekjaar wordt gehouden.
4. Het bestuur kan te allen tijde van de penningmeester inzage in de kas en alle boeken en
bescheiden vorderen.
Tevens kan het bestuur hem te allen tijde ter
verantwoording roepen.
CONTRIBUTIE
Artikel 3.
1. Contributie, donatie en andere ontvangsten
komen geheel ten goede aan de kas der vereniging.
2. Indien een kandidaat-lid de wens te kennen
geeft de helft van de vastgestelde contributie
te betalen, dan bestaat daartoe
de gelegenheid.
3. Voor deze regeling komen eveneens in aanmerking:
a. leden onder de leeftijd van 16 jaar;
b. studerende leden, die geen inkomen genieten,
tot de leeftijd van 18 jaar;
c. familie en huisgenoten van gewone leden.
De in dit artikel genoemde leden genieten
dezelfde rechten als gewone leden.
De in dit lid sub c vermelde leden ontvangen
geen verenigingsorgaan.
4. Onverminderd het vorenstaande is het bestuur
bevoegd in bijzondere gevallen gehele of---gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van
contributie te verlenen.
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3.

LIDMAATSCHAPSKAART
Artikel

4.

1. De door de vereniging verstrekte lidmaatschapskaart is alleen geldig indien deze is voorzien
van de handtekening van de voorzitter en de
penningmeester van de vereniging.
2. Indien er gerede twijfel bestaat over de
identiteit van het lid, kan worden verlangd
dat hij/zij zich legitimeert met een geldig
officieel indentiteitsbewijs, welke is voorzien
van een goed lijkende pasfoto.
3. De lidmaatschapskaart blijft eigendom van
de vereniging.
VERPLICHTINGEN

ArtikelS.
1. Een ieder, die bescheiden, middelen of goederen
van de vereniging onder zijn/haar beheer heeft,
is verplicht deze op eerste verzoek van het
.bestuur of de algemene ledenvergaderingbinnen
2 weken na dat verzoek te overhandJ.gen.

2. Negeren van dit verzoek kan worden beboet
met een aan de vereniging ten goede komende -----schadeloosstelling van tenminste f 100,-- ---en ten hoogste f 1.000,-- per dag, te rekenen
vanaf de dag na het verstrijken van de gestelde
periode van 2 weken na het verzoek tot
overhandiging.
3. Dit verzoek dient per aangetekende brief
te geschieden.
COMMISSIES
Artikel 6.
1. Het bestuur benoemt, indien zij dat nodig
acht, commissies en/of werkgroepen.
2. Deze commissies en/of werkgroepen zijn direct
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
3. Financiële middelen, welke een commissie of
werkgroep behoeft, worden door het bestuur
toegekend.

4. De algemene ledenvergadering heeft het recht
om over een commissie en/of werkgroep haar
veto uit te spreken.
5. Een commissie en/of werkgroep zal bestaan uit
zoveel personen als wenselijk is.
6. Binnen 2 maanden na afloop van het boekjaar
en voor de eerste algemene ledenvergadering
brengt zij verslag uit over haar verrichtingen
aan het bestuur.
7. Het bestuur behoudt het recht om een commJ.ssie
en/of werkgroep op staande voet van haar
activiteiten te ontheffen, zulks onder opgaaf
van redenen.
/'
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4.

VERDELING BEZITTINGEN BIJ ONTBINDING
Art1kel 7.
1. Voor het verdelen van de bezittingen bij
ontbinding van de vereniging, welke door
het bestuur worden beheerd en/of onder haar
verantwoordelijkheid vallen, zullen alle
bezittingen, om verdeling mogelijk te maken,
te gelde worden gemaakt, waarbij de leden
het eerste recht van koop hebben.
2. Bij verdeling van de aldus verkregen gelden
over de leden zal de volgende verdeelsleutel
worden gehanteerd:
a. de som van de bezittingen wordt in eerste
instant1e gedeeld door het aantal veren1g1ngsjaren;
D. daarna wordt de som per verenig1ngsjaar
gedeeld door de verenigingsleden, die in
dat betreffende
verenigingsjaar lid
waren, met dien verstande, dat het betreffende
lid in het jaar van ontb1nding nog lid is;
c. daarna worden de bedragen van de verschillende jaren opgeteld en aan de betreffende
persoon uitgekeerd;
d. de totale som der verrekening per lid
zal nooit hoger zijn dan 40% der betaalde
contribut1e, welke door het lid in het
totale aantal verenigingsjaren is betaald.
3. Indien na verdeling van de bezittingen. zoals
in lid 2 is vermeld een batig saldo overblijft dan geldt het bepaalde in artikel
15 lid 6 der statuten.
(getekend) P.M.Jonker en H.P.M.Krans.
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