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HUISHOUDBLIJK REGLEMENT VAN DE "IBADMINTONCLUB GROESBEEK"
van de leden

aÉikel I

l' Elk lid zal na schriftelijke aanmelding.en na acceprtatie door het bestuur, door het secretariaat bij deNederlandse Badminton Bond worderiingeschrevrn .n 
"ui 

u* de Nederlanase Baominton llond via decompetitieleider/ster een bondskaart ontvangen.

2' De leden hebben toegang tot alle door de vereniging georganiseerde oefeningen en wedstrijden tenzrj hetbestuur bepaalde rechtá ulta-n *tilt t 
""n uiïgrï,;rd"rï'ï*r wat berËÀ dJ'oefemngen wordt aanieder lid in principe een vaste oefenavond p.r *;k ;;;i.r.n Bij verhindering kan naar een andereoefenavond worden overgegaan na verzoek aan.n,o"ri"".*ing u- de technische commissie.

' Itiffill'#;Ii|']u" personen, die op hun verzoek ats tid door het bestuur zijn toegelaren, en dus
Ere-leden zijn natulrlijke personen, die op verzoek van het bcstuur in de argemene redenvergadering$/egens zijn bijzondere verdienstcn voor de'vereniging J, ,J_ig benoemd zijn.

4' De leden zijn verplicht aan de secretaris van adreswijziging schriftelijke mededeling te doen.

' *1"ffttffi;il#oo:* stukken toegezonden van de van hen brj de secretaris bekende adressen zijn

6. Het lidmaatschap eindigt:

3. {*r overlijden van het lid;

i ÍiiJj,i#ïf ï",:::,,:: j:::*:l,lvoor 15 november van het ropend jaar
9. door schriftelijke opregging door het u.rt * ";;;:ï".::,:i1":d. door ".;;;ï';:,óË^à4\ _,_ , lamens de vereniging;
9;,d*r oltzettile (royement), als bepaald iv'Evrr'rË [ruvsrrcnrr, ars oepaard rn artiker 7 lid 5 van de Sátuten.wanneer het lidmaatschap ií a" rooi u*, lr"t u"r"nicinpsiaar einrri't hrii,het geheel verschuldigd. (zie artikel t;;;;;*j

het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaartijkse bijdrage voor

7' Inval(ster)' wanneet 
.t"n.:oTpetitiespeler(ster) verhindert is, dit.melden bij competitie-leider(ster).

H3#grffi::ïjli*Íió:;;-" vindt er 
"u.n*L.i een doorschuirsysteem praats in overreg

van het bestuur.

lilËffiiï:ï Ï 1ï1,::'ï:'"ïi*Ï'jï,T:,0,:1T." Fnqidare.n 
gesterd De reden hebben het rechtf"ïïffi'ïfii;ï.1f13,"*:l"ngp.ilË;Ëffi-!:ïJà':ïï"ï;"lï::,iïï::*ïffi lloverlegging van een lijst.van handtekeninsen v:!' tenminste d;ff:;:Ïïri::ïf;itiffi:Í.ï'*ï:'r:t.::fï ingediend bl 

.dr ,..rír.ir;,.dil;r'1. *u*s van de rerrcn.o,caro-i__.1laarop de verkiezing zal plaatsvinden.
aanvang van de ledenvergadering,



_t

Yan de voorzitter.

aÉikel3:

De voorzitter leidt de vergadering en verleent het woond in de volgorde, waarin het gevraagd wordt. Hijis niet verplicht meer dan drie maal aan hetzelfcle lid over hetzelfcË onder*erp heiwoord te verlenen.

van de secretaris

artikel4:

De secretaris houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergadering brj, zorgt dat de bestuurs- engewone leden tijdig ter vergadering worden brjeengeroepen en voert alle córrespondentie van devereniging' Voorts houdt hij het ledenregister bij. Hij'is verplicht kopie te houden van alle stukken dievan de vereniging uitgaan.

van de penningmeester

artikel5:

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van de kontributies,
donaties en andere vorderingen. Hij zorgt ervoor aat Í6 -g".n 

groi.re bedragen in kontanten in kas heeftdan f 500,--' Het meerdere wordt door hem gestort oË á. ur*-of giroreËnd d". vereniging. Hij isverplicht zijn boeken en bescheiden aan een door de li:denvergadering te benoemen kaskommissie overte leggen en deze alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. Hij zal br1 de uitnodiging voor deledenvergadering zorgen voor een financiëèl overzicht van het afgelopen verenigingsjaar en eenbegroting voor het.begonnen verenigingsjaar. Contnbutiekorting wordt toegepast bd gezinsleden ensamenwonenden, echte-r in twijfelgevallen beslist het bcstuur en is-hierovu grJoiir"ussie mogelijk.De korting bedraagt f 20,-- voor elk tweede of derde ri<r enz.
Bepaling contributie van nicuwe leden, die tijdens het verenigingsjaar lid worden, is alsvolgt:totale contributie gedeeld door tien maal het aantal iesterende maanden van het betreffendeverenigingsjaar.
wijzigingen in de contributie gaan het eerstvolgend boekjaar in.

van de ledenvergadering.

artikel6:

l' De leden worden schriftelijk met inachheming van een termijn van tenminste 14 dagen tot het bijwoneny* d9 vergadering opgeroepen. De oproep vermeldt de te behanarrrn p*á en gaat vergezeld van dein artikel 5 genoemde financiële bescheiden.

2' De voorzitter is bevoegd uit de leden een stemburo te benoemen. Blj verschil van mening over degeldigheid van de stembriefes beslist de voorzitter van de vergadering of het stemburo indien ditaanwezig is' Stembriefies waarop iets anders voorkomt dan de nÍlam van een van de gestelde kandidatenzijn van geen waarde.
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van de kommissies.

artikel 7:

De ledcn van de diverse commissies worden benoemd ooo1.!9t bestuur, bij bestaande commissies opvoordracht van de commissie' De commissies staan ona.rl"iaing v:m en ,4n ne.arrr*oordi'g schuldigaan het bestuur.

toetreding tot de vereniging.

artikel8:

a. senioren.
Iedereen kan tegen betaling van cen vantevoren vastgesteld bedgg per speelavond, twee avonden spelenalvorens zich als.lid van-de vereniging op te geven. Aanmelding aient r"t.in.r,.;t plaats te vinden,d'm'v' een aanmeldingsformulier. Delerste..p"Jdutrrn gerdt ars i;gdrd",; voor het ridmaatschap.Betalingen voor speelavonden vóór aanmelding worden fuïmind"ring gebracht op de contributie.

b. junioren.
Tweemaal kan gratis worden gespeeld en daarna gaat d.m.v. aanmelding het lidmaatschap in.

iï ffif:|!i:Ï"t 
over totaal van de door het bestuur vast te stellen maximum aanrat per oefenavond

slotbepalingen.

artikel9

l ' een voorstel tot wijzrging van dit reglement kan slechts door de_ledenvergadering in behandeling wordengenomen' indien dit is vermeld op dé oproep bedoeld in artikel 6 van dit reglement.

2' een geagendeerd voorstel.tot wijziging y* dit reglement kan slechts worden aangenomon indientenminste 2/3 gedeelte van het totaal 
-aanLl 

aanwezigJ si"mg".echtigde leden dit ondersteunen.

Een niet geagendeerd voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden aangenomen indientenminste l/3 gedeelte van het totaal;Lrit.rer.;"tt,ïgaïi.a* ter vergadering aanwezig is.

Hn,ffi;ïi,ïifl,leden niet aanwezig is zal h-et voorstel op ón 
"orË*0. 

ledenvergadering

3' De statuten van de vercniging riggen voor de reden ter inzagebij de bestuursreden.

Groesbeck. 4 april 1995



ii:"1.::"f,:::ttiende oktober-nesenrienhonderd zeven en rach-srándpra"t"' *li|:;:"ïti:-1:-:1:!-:::y PotLeH, -noË".i" 
rerr. de heer aHróH íHÈóoonus J'HÀNNE' ur*nrir;-;ilil;;;;;-::medewerkerr wonende te Groesueei, iln de veldeweg 22,seboren te Nijmesen 

"ir j;ii-;;;:";i"nr,onaJ;;-;;"" en vrjr_Èig,
2. mêvrouw MÀRfÀ-WILHETMINA CÀROLÀ BENDER-BRfNKHOFT admi_nistraÈief medeweri;f;;r H,oDêDdê te Groesbeekr Gerard Dou_ereg 30,

geboren Èe Groesbeek zeventien maart negentienhonderd negen- en vljftig,5. mevrouw JOHANNÀ GERTRUDÀ MARIÀ HERMSEN, bankemployér uorr€n_de re Groesbeek, ;;;;;;"e 62, __:____geboren te Groesbe"r-""r,Iti"n mei negentienhonderd zeven en0"";:i::àl' ";;-;;.;;;;^:=-:: :-- --handelendá als voorzit,terr BêrcF€taris
ë ; : " 

: ; 
" 

: ; " H- : : È: : i g á À 
- 
; ; ; ; ; i e i l, : " i, i: lH ï; ;: :: i, i 

-_-_ 
_-:

ffil.3i"i.:;i::'':li::.:!:::::;;;;m-:::dat in de algemen"-r".g"oertng van .;-;;;;r;;-;;;;;i;;;;:
; i :: :;":;ff ;li 

_. ;i; ;li,ii, mÍ:*" :;"i:;:t, :i "!:" niii:u;t.::van een ui'ttreksár uit-áe'notulen aan dgze "il"-IJ..u"".9"_hecht'r Dêt t"":l:l:li"n-i"n her in-irtir"r 17 van de graÈureni:il"1:::-l::--"]i::::i-:!i.-.' Eor staiurenwi Jzieins Íe besro-en dat zii ter rriÈ,,^^*.-------::-----

b..ss uÁrJËSrtJgeK.
TNRTcHTTNG ___€___ÀRTIKEL 2

1. Orqanen rrrn da r,^-^-:-,1. orsanen van de verenig*lg 
"r 

j;;-;;;;;;;;;-;;;-;il;1,,-.--versaderirg, alsmede ;ll: ;;;;ig"=i"."onen en commissies,die krachtene de gtatuten aoor .áe rlg"r"n" vergadering be_à::: ;:j:.r", een ;;à;; omschreven Eaak en ""n.r,i" daarbij
sekend. --::::::-:::eaderlns beslissi;t'È;u;àïat"io is roe-z. De oreanen van de "".";i;;;;-J;-;";"-;;;1"--i;-i-;"-;il;-9een rechtapergoonli iff,"tO. -_____:::___________-l
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'tlAps, '| 'í " . rl!.* i b\rrkri.$. e!r,,srr*At#a*4$*&6,,'Wgh{lMtl,4w*rrsr*,i!

I ' ïi::iï ::"::::ii;,1;,,103ï:::;n", van de N.B:p. aan ,eI soon ars rid aan Ë" ,i"r;.;-;i;rà:"$.;:1.1";:iri:jl;;:"::I draaer vgor deze i"n*.iài;r";d.I::_o'u"rrijià 
zore over_l. ^ ;:[i;T"!::-::-!::-i:*. gÀià.iàJ=uoo.,"hrirÈen van delz. Een rid *"1 g:..oepassei;il;r;-;;;;;;;;i;l;:;;;;;il-;;:1 dere verprichr'i;s"I-àIr v,an selderrl*:_:l:d- 

"iin',r"."ruaard,
met inachrneming van À.r u"pi.ià"-i;.artiker ró tid 4, door

^ ;5;:n::::_"." nát ria'lutsc'hap a; liin.n opzichte uirsrui_3. 'ie; o"-""."";;;;il;;;i:_ 
l;-;;;;-;;;-;;-il;;-;;;;-;;;:_____

iii;:i:":i: ''oic"i JJilï^":i:i, dan n"a"È he! u""Ëuu. daarroeverkr"".à:n:1:::_Ill!1!".i "n verr"eJn"oordieinssbevoesd is
tr,..,, --.-.-;;: :: : - : I - - -- - -,ntl..'mb 6^rr, --:- :----ÀRTrKEt 7 ___ TUCHTRECHTSPRAÀK

r. 
". 

-in n"i-"in;;;;-;;i:;;;;;;;;-;;;;-;;;;;;i;;-;;_;;i;:
ten in sriiia r"r-à",sraa;;;;,'iinremenren 

en/or besrui_
. i:l ;:l oreanen van :"..:::;.ïóriJ: or waardoor de beran-b. i";";"-""ii J;::l;:iry.1;;;;;^;;#Í:ljrïïi;;;_;;;_l;strijd is met oe sil::Eán, reglemenren _wedsrrijdbepa_

à:l:;"":i"::"S:l ÍJn.::""_ en/of mer besruiren vàn .,r_eanen van de N.B.s.,-;;-;".;;á:: Ëi.03ïl*i:1"i"ï"1";[;u_
. i:l:::"3:;:"i"n::!,::í:.:::-::_::" de n-irÀ. in her bij_2. voorzove. u:1"-;.ii;àji"iu nier aan ;;;;;;;r";;;;:::berast mer de tuchrrËcrrrspraii; i; opgedrageDr is het be_stuur bevoesd o*j i"g.;"r'::r:'ár;irl"aineei ais-Ëeaoerd in

ii:li:iii;ii,;"11"Í:á;.[rji'"ï:,;verriedine-van a","à-
.à. berisping ; ---------::::::_:trar ren oP te leggen: ------b. Èuchri""r,reti jke o""i""l-:_::::_-_-. ----
:. schorsine; __:::___ -----d. ontzeÈritg ( royemenr i:-:::::::_-:::-i. Tuchtrechteliire Á;-;::''-.-__: ï:;iïï1,;iii;:"Ë:ï::::*n:: ::!:!; ;;;";;;-;;;-;;-il--4. schoreingen kunnen ""ro"i^jïl-., ^-],--]--aaneeeeván m.'i',* ;;;i::";:tË|!i:"ill'u!'r!:iJ:r3:l;::"::lid geschorst is, r,à"iI lii g.."-iJ.e"ng ÈoÈ een argemeneversadering- en kan iij-"raá"i-;ï.i-I"n de sremming deelne_rlrêr'r r terui jl hem boveidien gào;i"iol a""" periode ook ande-:;.:il.i"j-l:i:::::::ai- ""ruona"n'iàcnten kunnen worden;. à. onÉzettino í r^.,^-^-. ;-:----::------5. à. onËzerring. Iroy",n"nril;;-Jil;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;:dien een Íia ti-àir"ti9" ,"[;-i; erriJd ,"i-à" sraruren,;ïï:i";:;!"ilí'jro;srirr"n-J"i"o" oreanen van de vere_

uenadáelt,. _________." vereniging op onredeliJke wijze
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b' ontzt!!il: (royement) kan erechts door het besÈuur wor_den uitgesproXàn
c. Nadat het bestuur tot onÈzetÈing (royemenÈ) heeft bealo_ren, wordt her beÈrokkcn-iiÀ-ill cpordrgctr door rrddrl;:",:;"..::::::i.ilo*lill: t;::.:ï:. T_i:j_J1., ."t 

-"pgi_
d. 

?:"o::rokkene i" 
-f.r,o"ee 

uí.,n.À_Àèn .;;;;_;.__"_"_;;;;;;;=_
u",e.aÍ:, I; :'; i:.ii.f= j i !::i;;,j;,:ï:: 

":: j,=:, 
i*i "il:i"meerderheid beslist. cedurende g." ÉeroepsÈeimi in en han_gende het beroep is_het fià-gJ""no."t, _f,.t_ài"n 
verstan_de dat de uetroltri" uoo. heÉ voeren van verrheefr ror de eersruore"nà""Jig.à"n" versaderi;;r";.;::"nI:;::"';";::;;.,1:; lÍ;ij.:il;Ëren. De berrokrene i;raadsman te á".n-Ëï:staan6' rn eevar yln overrredins"n ats o"ur"iul;-il;t;-;"-;;;-;;;-her berrokken rià-àiËËtro.p"n aan de p"p?ringen van herï::i:5::i;i.ï:"':: í:;:;:::,i_:::::""teia aoá. 0" aleemene

ARTIKEL I __- 
_-__ 

ÀRBITRAGE
1 . r.rer ui."""0.;;;;;;-;;-;;;-;-il;iil;;;, 

ii;"_-;;;;;,__9eschillen. tussón i"AIn .r.n de N. B.l: oTd".rlingr vooFZoverdeze samenhangen *;;"à"..1i"1i;.i;;'.r"n d. badmínronsporr inde ruimste 
":; van-i.Ë'roord, mer,-"it:luiEing van de bur-gerri jke rechter uerie-cnr aoo.'àà iruitragecómmiseie van de

" iii';.;ïi::,:::,i::!lF;*;:"h:.:;i ::_"::::_!:!".,u" in :_2' voorzover oó ";Ë;i"'i"i.aoerde ;;;;;irren zijn .";;;;;;,;;;-'een door ":n N'B'g'-rIà. r:l ..i 
"pon"o.-gesroÈen overeen_ 

iI:ffi1;"ï:'::l-9."; 
-n"'àllii"; -ï"Jiih.go'JJi -à"="o.oi 

rrase_ |en de u...iili;;'S;::;:;:.;::,:; $;jiiii#::":fuIi:S:;tt]" 
il:"^:;i.r::, ,oruàn u""i"cnr o,r.iË"iiLnstig l.t ,"er"r"nr van Iries. _-::::::1::::::_:1"'taponsorins van deze oisanrsa_ __ i

^,-;^-;::^-::::-- ------:--:::---- i

2. a. De teden. 
?i jn- j"i.rr:*"-r"i;;;-;;;;;;;;;;-;;;_:::

contribut'ier wátterà30: á" 
"ig"r"n" vergadering zar ,,or_den vastgeaEerd. J" reden r"n,iàn-daartoe in caEegorieënï:i:il ::::jljl3:_!::_::l_l",""r,irlende conÈribu.ie be_b' :iilï;t iii,lt'iia::::ri-:l :i_t{i-Ëffi;-;;:"";::::



| 
3. l.:_leden zi jn vri i

l---_t_"t"n van "oíf.i;;dï::t:]:-:::_:" verplichrins Lot her be-l::::--- ;;."^-----:---
flnrrxel to ___ETNDE LrDlíÀÀTscHÀp _______

l'' ::q.:::'::!":t;;-.-;;;;;---:::--:------::::--:_-_-:::::::::::::--:--
I b. ooo, 

overli jden 
:"n .h.t lid;l::;;;;;i:;iíiËil::iiÈli:j,;;-;;;;;I d. door

l^' ;:":-::::::::::_Jrovemenri,-;i" Ë.o""iu-i"":::li:i";'rru

l'' 
a 

;i:. iiË"n.t:Fï;:;::;;;;il;il,i_;;;;;,;;;-;;;;;;;-::I i:iF;:++iitíff:iÏiÏ.;*ï:"iil:ti::=i;t; :;:.irr;I e"nt., ?:':".:liging nieE n.to.Ë' ,"1].1 verprichEi";;;'j'àI"I ;:'itiit":i:ii;ti*.';:::i::_!i"";::;:"';:.àí,j;::l::i:;
l' ::r;iili;_:.:j:.:ii;*i-i::ÍFiFi;;,;;;:j;-;:;:;:_;;;;;I ffi^1"ili::;ii!s.i*iiï,ii*::ff.ii: iiÍ:ÍJi:i$:i,:r-| :l-:"h3t"tn ""-n'"' ner onherroerI ;iiirïË:Ï:i:l:l', ::::-:;;ffiff;'i:-.;#ril.iru;ff3;:i.
I gaan r'romaatschap van de ,;;;;iging over re| " 

. ttann"i._:"n 
] i d n.i-iiur-"_"_i"_"_i"_-_____I sezesd danwei-;.;;:.1'Sl"i:;:l:" van de *.,.'r-. -;"-"-;;-;;_-

I echal_:"n de *.r.'r"tt de N'B.B-."1 heÈ ïià'r,"r ridmaal_I eligï:g aan uài.àr: heeert opsez"gd, 
"J.àË'aoo. de ver_l. - gi nó 6p?"zegd. ::-.^"n" het I idmaaÉschap- Jin"a" vereni_fr. l:. u"reniàí"g-i;.0""., --

| ::::;-;;;, ""n 1id, ""Ë!3_"T'.-;;ëi::i:lË-;;;;;;r;;j;;:I iil!, ii:*!_ il.ii:É:iiii;.,:;i.u_;:'*:;:Íli;:*j":;.::;:r;:i_| :ntging d:"lgr voor -;jo van de 
". 

t.1^. op' ."*"";;"". De ver_
| ;:;:;:;:'"ríg á;-;"i"ii*!';:ï3:;e. eteeá" -;n;;;wi 

Jrd zors

f 

a . ; : ":ii :iii r;-;;;;;-il;;;;;;;ïrirï;;ïijï:::*r;,
I ;i::i-ïillii..:*l::ffi:fl;i.ii,à""iilu!" Èesen heÈL ;::í;"ïi:iii'i:. Ë vi"i "l;;,;";:l:l;:;:nn:l;nii:,;f;l'I b' Een "pi::?ing-i-i ;;;il;;;;;-, ------I l:t rio'"Àr"ór,"p li"aíà""-ào"fl.:ï;:r:.ri3atii:.#:_::ls. r.":;::;;l-lorgenà.-Jo. aà. aat[r,'=J"""teien *JJ'opgezesd.echi;á;;r;1"n ars beaoà1a i"-".Ëí*Ii. u _ríà--z-o-i"l.,r Ee ee_. r": rià i;"ffi"i.;",ï::Ëi.li:tl" ;;i.:j:iiilÍ. ;i!i",. .inb. Behatve tng":?, ili-i'i.ri:à.n-;.;;; een ttd darzesd seachr nos rià ià="iií-r"t";"; hoossÈe n"a-.li;;iJ;i:-her boekjaar uórg"na-Jp oJr ;;;.i;""".d ops"""far zorane
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'hij niet heeft vordaan 
""1 ?ijn gelderijke verprichtingenten opzichte van de vereniginó , ái zorang enigá aangeregen_heid waarbij hij beErokken'ts-ntet. ie afgewikierd, de Ien-uiLvoerleoging ían een opgeregde etraf dáarrn È"g..p"n. Ge_durende aó"e periode kan-áe uátroktcene geen rechten uiÈoe-fenenr 

'nêt uitzonderinó van het recht oÀ binnen de gesterdetermijnen in beroep te gaan
DONÀTEURSÀRTIKEL I1

r ' De verenioing kenÈ beharve leden ook donateurs2' Donateurs 
"íin n.i"urïi5x" of ;;";t"p"raonen die door hethet best,uur áts aonÀL""." zijn toefeiaten .n ài; zich je_eens de verenieins verpt::l!:;-;;:j...rijks een door her3. ;:;:1"';,:"::::::"1::- Ëï 3o'"e. re srorren.3 . Dona r eurs 39{ue" 

-;;;'' -;;;;;:=rlln;:;':;";";;ii;;;i;;;;-;;;-
welke hun bij of i.;;h[ene de "a;ai."n ziJn toegekend of d-. opgelegd

4' De rechten-en verplichtingen van de-donateurs kunnen Le a1_len tijde door d;-;;Illigíns oi"aË=donat."ri-à";; opzessinsworden beëindigdr ,oer dión ;";;r"io" dat.bij_opzegging doorde donaLeur fe-j3aiiiti". bijà;;;"-uoo. hcr Iopende boek-- jaar voor her 9àh""r íerschuíaigá blijfu. ____:___)' opzeggins namena de vereniga;;-Ë.rIr,iedt door het bestuur.eesróuR _:_____ARTIKEL I2
1' à' Het bestuur bestaat,.uiÈ,tenminate drie meerderjarigepersonen, die door de 

"r;;;;;;-;;rsadering uir de redenworden gekozen.
b. Het aantel l-rocl,r,rFÀr -r-b. Her aanrat,besruureteden word, ;;;;;;;;;il-;;;;-;;-;i;;:mene vergaderlngo ______

^ 
c. De voorziEter wórdt in functie gekozenz' a' rot aan de 

""nu"ne r::^:;.;i;:.:"" versaderins kunnendoor het bestuui-ár door ten minete vijf reden kandida_Een worden gest.eld vggl de tunÈi. .run besÈuural id.b' Àan een kanáiàÀ.rJt.rrrnj-r.ii"r,"r blndend kaiakrer wor_den ontnomen door een meÈ ten minste Bnee,/derde van deuitgebrachte etemmÀn genomen besruiÈ van de Àlg.*"n"ve rgaderi ng .c' vindE geen-kandidaa!lterling plaat,s of besruit de arge_mene vergadering overeenkomátig_l"t ona"r-[-g""telde omaan de kandidaaisterii;;';JI'Ëïna"no-ii"rirI"l 
re onrne_rêhr dan is de algemen: vgrgaderrng vrij in h""" keu'.3' a' reder beeruurarrd-ii":g!-d;i;-li;, 

na- ziJn verkrezrns arvolgens een door h;i bestuur oó-!" maken roosÈer. Àftre_dende besruursleden-ziji-;;;";5rà herkiesbaar. ____-r___b' rn een tussentijà;; vacature wordt zo mogeriJk binnenzes weken voorzien. 
''ie in-e"n-iu"""ntijdse vacature isgekoz"ní_neemt op het rooster de plaats van zijn voor_ganger in. _______ 

_____:

J

I
I
I
t
I
I
I
T

I
E



'. .", *i ír { 11 ij, r*r1.*, f r*jili r, i .tr*k r{,ír1# ir.}ier i..,!,.à.r##:8!w&*

c. Bestuursreden dienen meerderjarig te zíjn en treden afin de jaarlijkse 
"ig.r.n" veigadering, gehouden in hetboekjaar waaiin 

"i 
j';;=ï;";;iJoo'uun zevenÈis jaar berei_ken.

4' rn ziln eerste bestuur:yergade.ing na een bestuursverkie_zing verdeert heÈ begiuur rn orraeírtng overreg de overrgefuncÈ1es en etert,. zij voor erk besiuursrid diens taak vasten doer hiervan, he cíii i; ;;t- 
"iJÈur.a, her,zi j door middelvan een schrifterljke ienni"g"uing] meoedertng aan arle re_den.

5' reder beetuurslid is tegenover de vêreniging gehouden tot.een behoorrijke vervurrlng van à; ;;* opgedragen taakrndien her-een aangeregenheid berrefr aiË a;a,à; werkkringvan twee of meer bestuurereden u"Àoo.t, is ieder van henhoofderi jk aansprakeli Jk regenove;-à" vereniging, tenzi jhij bewijsÈ dar d" i"rá.cxoíing ni.l aan hem re wijren isen dar hij 
:1":-i.iaÈig_is 9"*Ë"rl-in her r,reffen van maar-

3 . ;: n"" 
i "":-:l- 

u.:^ :: ::l g : " 
- 

u." ;.;; ; 
- 

" 
ï' . " r.re n d e n6. De alsemene versadeiine-Ë;'l"n';.:;rï::ii!.";;-i;;-;;;-;;;bestuur schorseá of ánIsraan inoien zí) daartoe t,ermen aan-wezig achÈ- voor een daartoe strerx"na besluit is een meer_derheidvereist""n.t.nminst"-t"..,/derdÀ-'"i.a"uiÈ9e-

bracht,e etemmen
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt __door een besruit toE ontsragr 

"inàrgt door Éet-verroop vandie termijn. ----------______
BESTUURSTÀÀKARTIKET 13

r' Behoudens de p"p.rkingen vorgens de sEatut.en is het bestuur
2. ?::i:: i:: l::_-u""-tuiËn v.t á" u"."nisine

spoedis moeeri jk een arsámen;-;";;";";i;; ;:'B:ilii.;'";;;:in de voorziening in à" open plaa[s of de open praatsen aande orde komt3' Het best'uur is bevoegd glder zijn veranÈwoordelijkheid be_paalde onderderen u"á zijn taai',"'doen uitvoeren door com_missies waarvan de reden door heÈ bestuur worden benoemd en___::::llït:
ÀRrrKEL r4 --::::::::-::::uuRsvERcADERrNGt. renzi j her, besr,uur 

""u:i;. ;;;;i;;-;;;;;;;;;-;;;-;;;;;;;-::wanneer de voorzitÈer of tweà "nà.." bástuursreáen dit, ver_langen
2' Het' beetuur kan ook buiten vergadering besruit,en nemen r in_dien geen besruursrid-"i"n r;;;;-;;;" wijze van besluiÈvor_ming verzet en arle bestuursláden aan deie u""iuiÈvormingdeelnemen.
3' ê' Àlle besruiÈenr daaronder begrepen de besluiÈen ars be_doeld in rid z, worden g"norán 

-ilàt 
meerderheid van deuitgebrachte gerdige sÈàmmenr mit,s voor wat de in verga_

z. rndien heÈ aanrar besruursleden o"rJàli'E;r;l;-il;;;,-_-:
::::ji"n::_:ïi::":_:":3isá. 

-rr;Ë i!"e"r,t". verpriónr zo



I

I

ÀRTTKEL 15 ____:::rr'bENwooRDrGrNcI . qe-ve;;", ;;;;-;;;;;-';- 
il_ ;i;;;-;;rlll;;;;;;;;;;;;;;;. _:__

" i:";"nuir;*:::..l:i'::i"."" mer de- secreraris ór Lezamen merz. De vereniàllq ;;;à. "r,ii-;;;;i;;;;;;;;;;;;;_;;:;j:;.mer uirsruirine u"n Jra...-;;;iuï.lr_"aán, r;;Ë";enwoordisd- door een daartá" àoo.-"heÈ bestuui-J:ngewezen ueÀtuurstid.r ' Het bestuur i",- nia;'*:! uoo.iig""Ia" goedkeu.ing van dealgemene vergad";i;;,"'bevoegd tót il"! sluiten van overeen-komsten t"! nrt r."pJn,' .r.rvreemden of u."rr"..n'i.n regis_ 
l

tergoedeEêÍr., rrer sïJïi.l 
.van overeenkor"i"n-""".ii j de u"._ j

enisins zi;h-1rs urtg -::^r,..rà"ii ji' ,"o"""nuià"-iu", ver_ __ 
|

bindÈ, zich voor ..n-derde sterk fraakt_of zicn lot zeker_ |
heidssrerring .roor 

-;"; 
schurd -;;n.;;" 

derde -;;r;indE. 
_____ 

|

4' Besruurstedeí, ;;; ;i" ti""Ii""i"uIl" sraruren u"rt,e9en_ __ 
|

woordigingsbevoegdn"ià is toegekenàl o"fenen deze bevoeqd_ |
heid nier uit.daí 

""à"t revorán 
";;'uestuur"u""i"it ie ó._ |;:ï;t; :;.:::;.ili=iii,;;:;;i= ;::,s;"i:;::li!:_:::::::::___ 

IREKENTxT: Drr t'ÈÉ - -----

. !i'l:::!:i::ij"l:"1.,:i:3.:i:;:Í. de meerderheid van de, ?' Blanco-sterrei"li-;=,:^':^"fsleden aanwezig is.4. ou..-;ï;";:::iï:i ;::!,":?::ij!;,;;;-;;,m;;;_;;;;;;, _enzij de voorzirre. oÍ ;;;-;;;rui;.,iu anders wensen)' a' Het door de ttooi"itc":. uiag""oi.r"" oordeei a"t het be_atuur:"n besruir Àeetr gàiài!") is u."ii""."o. Herzelf_de geldr, voor à" 
-introua 

;;;-;"=;'n"no*"n besruiÈ r voorzo_
L ;::.:;:tt:'!-::::-::"' een niei..séhrirr"rrii-uu"rseJ.esd
b. wordr echrer onmi..:1FI-;;-;;;_yl;:;;;;;-;;;_;;;_;;:_

i::.Ë ::Íffi;"n:;IÍ"" á; i'i;Iieia -á;;;;;; 
Ëerwist, danresd en linaË ;;; ;ï"1;i":.:ffiii;.ri::[::.;*il;;:iÍr;;:

? ;:ïï:;'à: l=ill:;lï:ïi;;'if"'ï:1" ni.u," "i"il,ins u".r-6. van her u",nunà.ià;';; _:il" u;;e;;":i;;r;::j:ir;*.;:j;lj:,creraris of een ooor-il:a besr;;;-;;;9eh,ezen norurisr noru-l::.3!ii3ï5: :l:_::::_:. ";;;;i;8"-i' "n de norurisr worden
ÀRrr KEL r s __::::::::_:::::::I1"o*orài*;-::_-:_-_-_-:_-_-:_-:_-_-:::_-_-_-

REKFNi*r-..r_.. rÈ, rJeSIOCen
ÀRTIKEL 16
r . 

- 
H 

" 
t 

-o 

" " 
. ", . H i; i; il;; ;;; -;; - ;;;;;; ;;"-; ;;; -;;; -;"_ _::__

ï:;"ii3à:":::':::;:ajt"r"nine-tà=iouá"n aai 
-àa.,uir 

re ar-kend. :::--:::-:::::::-"n verplichtinsen kunnen worden g"I
2 . Íi:.* : 

;;;; -;;;;;; -:il;;;;;;;.;;;;;;;;; _;;;,;;; _;;;;__
van her,{;ïii: J;'::i"iii!*"::;tjt;:j:,ffi":tí"";"::i:::slag uit en áoet, ánàI. ovÁrr"gginà-u"n de nodige beschei_



den rekening en verantwoording over zijn in het afgeropenboekjaar gevoerd bestuur. Bii-g.ur"r.e hiervan kan, na af_loop van de. termijnr ieder ria'à."à rekening en verantwoor_dins in rechre uuí'h"l-u""rr". ;;;;"ren.3' a' Tenzij de arg.men"-"ii1io".ing-op een andere wijze inhet toezicht op n"t'Uestu,r. náeiI. uoo."ienr kiest de aI_9emene vergadering êen xas.o*ri""i", b.;a;;n;; uit tweeleden en een praaÉ.u"rvangend lid die geen deer mogenuitmaken van het bestuur. -____:::
b' De reden van de onder a bedoerde commissie worden geko-zen voor de duur van tïg. iaar-en treden volgens een opre maken roosrer af. zíj 

"íj;-uia"ruiÈend "iá"r,t" een_maal herkiesbaar.
c' De kascommissie onderzoekt de rekenlng en verantwoordinqvan het bestuur en brengt aan de argemene vergadering -:verslaq van haar bevinaíng;;'ri;.Degenen dí" rio raL^-.! --

4. Desenen oie de rekeni;;^ïï'ï::l"iii;.il;;-;;;;.;-;";;;;;_-onderzoekenr kunnen zonoaig 
"icn-;;?. rekening van de ver_enisins door een deskundigé à;;; Ëíi"...n. nei besÈuur isverpricht aan de "or*i""iá .ii;'olo. halr gewensre inlich_tingen te verschaffen, haar à."gJJJ."a de las te tonen en

- i:;:t:-::: 
de u""i"""á' ueschÀiË;;-u"n de .,.."nierng re ee-s. o"""pa.;;;;-;;;-;;-";il;;,;-;;;-;;-;;;; ;;;;;,;;;;-;;_;i:gemene vergadering worden h;.;;;p;;, doch sráchrs door deverkiezinq van een andere commi"ài": ______6' Goedkeuriíg door o"-uii"*"n" vergadering van het jaarver_srag en de rexening 

"i"u"rantwooioing sErekt het bestuur __

, i:::,:::li:i",ïi;;"il':_la::!li:i:::nuoo. zover die uir de
7. Hgt bestrrrrr ic 1:-L- -

l. Jaarri jks lal ui rerri jk zes maanden 
';;-;;i;;;-;;;-;;;-il;:

Jaar een algemene veriaderi";-ij;lru"rgadering) 
worden 9e_houden

2. De agenda y:l 9:"".vergad3ring bevaÈ onder meer: ______a' bespreking van de nát,rt"n í.n-á" vorige algemene verga_deri ng ;b. jaarverslag van de sêcretaris;c' behandering en u"rt"t"rring-;;" de jaarstukken; _____-__d. vasrsrelll"g u.n-àà contribut,ies: -_____

7' Het bestuur is^íe.fii.i,t de_bescheiden a1s bedoerd in de---:::::-]:-]_:l',ii:l_j:l.Iangtebewaren.rran.l : ss r.rËWatrgn.
ÀRrrKEL 17 --:::::::-::::1t*t vERGÀDERTNG

I . Jaarl i ilco q z1 r..t r ^-r : r

g. rondvraag :__-__-_
3' voorts wordón.argemene vergaderingen gehouden zo dikwijlso 1".,!:":::: dir.í"n""iiir-;;;;;"ïË:,,____4. a. Her besr uur is op ".íri il"ïili:.";;;;;;-;;;l;;-il;il--::: :::":::,:::::l l:9.n-.i;,uIuo"ea is roÈ her uiÈbren_gen van éên/tiende sedeert;-";;'à"'"rË-r;;: ;:;rïi:;;"::



' d," 5,. .1 ",'óa3rllrtlfÉ*rlh*i

l0

het bijeenroepen u:n een -argemene vergadering op eenEermijn van niet langer dan viÀr weken. ____-_b' rndien aan het veizoek binnen-veertien dagen geen gevorois eeeeven, xunnàn-ae 
";;;;;il";, zerf roÈ die bijeenroerping overgaan met inachtneming-,r"n heÈ bepaalde in het- volgende lid. __:_:__)' a' De argemene vergaderingen worden bijeengeroepen door heE::::tï:i !::.:fai;ïïï#.iï;;::",ármi i;- ;;;,enmins,e

vÈrQt']:l]nn nt rr-inÈqÈrehontl, .-:lïo\r1 tr ;\rr'(rh'\rb' 
?;"0:J;"::i":ll: ï:::F;iË,it.::;_,liri;; ;i-;;;;-;,u0",
gil';,':::i ils::,;:rr iiri jàï;;::iiËiii;j'il; lj;:j::!:éón, r".-piu"'ËJJ"i. u"n een adve:,t"n.i; in'r"n nrinsrevee,'"!i::i"::;;':::'-::-H::i.ninn haar ""i"r heerr,
: ï :. : I ; 

o;. :;,'Í: r: 
Í:ffi:, í::: ;: : 

-T 

F;i 
-;;;-;;;_;;;;; ;;:sch i -.i_i!i:i: u;":'::::-;;";-;; 

,'::;t _ "i'iri' daa rroa ee-ding gemaakt in de 
rnzage gelegd en ,oràt -à""rvan 

mer-
; ;; ; ; ; ; ï8.: l*" n H À Ë,,",1, ;".J;,;i,;á .i i;,;;;; _*;;;;;;;; _::-__ 

:____I . ; :. 
-; 

"; ;. ;; 
- 
;; ; 

-;; -;;"-;T: 
F:i;;;;;;;i;; =;;;;;; =;;l; 

_ 

i;;;; ;_ 
_

h iï;';:::':::.:t:!-:"" ti jàË-;;; de .,"'e"o"ilns als rrdb. De voórzirr;;-;";-;, ------
- de onder_a bedo;ïoà'lll:.::;:"11 verrenen aan andere dan2 

_ ?i,'t.i:!=i !ií;,"!.1.1::lui,l:.::_alj:_:!:;;;;;;;;;;:,b. lïi;:";;!ï'$i:;::F":i:,ï:.ïi;;.,. zi jn ".",-r"-;;;i:::
, liliillt:t ri9 a"i'""r,t".-i;-Ëil":i';iiit;:":"S:; ;;:l-3, r r ;;;;'ï';' 

"^,t1J 
t,.,,o.u"1:...:a 

r, ;*.,;"; Ë ;;;._._;;;_r_;;J;i ï.: __
,- ;l,"ji;: :;l;*:j..':j__"_":_:::::::i'" ;;;-;: "ii,obrech*b. onder meardorhcia wordr vrrrraan ;;;;-;;;-;;-;;;;;-;;;-_ 

,
de ulrsebrachre ó.iáig" "È;;;;.c' Àls ongerdige stámmen worden aangemerxt ult,gebrachÈesÈemme".:_! sEembil jetten dier n.i. het oordeel ,voorziLrer: ------:_ ______::l_,1" -- ir. branco zijn; ______ ____::::::: -- ----- 

|2 - rrndort. aL^-.:?. ondertekeid zijn; ______ ____. --
1. onteesbaar 

"ilíi4. een peraoon níet duidefijk aanwijzen; ______5' de naam bevatten van ""n pêrsoon-dle nie! kandidaatgesÈeId is;6' voor iedere verkieebare praate meer dan één naam be-vat,ten t ______
7. 

l:::"::':f:"?-u:i,::l-duideriJke aanwijzins van de

J

T

I
t
I

persoon die is bedoeld. __::::_:_::_::J&^rre vèn qe -- 
|-------l



tl

l'I' a' Een r":-versade.i"n'=ààJ;'á"'i"rir,ii:i';ï;;";;;;;;-;;;:
I i;ilá":ii,ii:;:::ï;:;;j;#{i;"; is-;";iirr""u He,_:_
I . ;:ii;;""' 

g""r.'à i".o ;;;; ;;; nier-gcrrriit"ri:r. vasr_I 'f#i{ii$::iÍ:r*Iji;:r;:ii ,i,;ffi;,;;;;-;;;;wordt zonodis nei-t;-"j;::'l:-ti..i:".u."n. berwisr, danresd en, vitáË ;.; ;: nemen besruit, schriti"ii:r vasrse_
[: " ::: ;t : I i 

_à: 
; 

= 
;. ;;:iii* i; :''3; "i*iii.,il 

"j;:Í;:j" 
li, ;;_een,'Jlii3 l:;i"1ff:':::J:_:i_::ï.*err jr -g.,chiedde,

Door deze 
"r.iri;;r;;,;.;;::-:- 

_____:_
oorspronr..ii:il" ^;;"ffi;n"] t::__u:_::"hrssevorsen van dennvÁiÀ^J:::':ï^'-'?'ÀRrrKEr re __:_:::::::::::_ aícempHr rrroooERrNc ___-:::::::__::

ÀR?IKEL2o--.:.:-::-::::r,rrKINGÀLGEt,|ENEvÈncloeRrHc
r . o"-"r;;J;;-;;;;;;;;i;;---

van r,át uestuuil-;i;^;:::"ï;;:i: i:1":: i:::,i:.i:*i!::;-



't

T2

een andelvoorzictl-o?"r het be

, jittii:i:i?il,ii,:Ëi:Ëï. r:;:.:ïiil,lii";:.ffj:!,iii, . -z. van het verh:nÁ^r;--.--- --_::::l:"= vergadering

iil 
"i:, 

;ffi:ii:i!, rl';:il:,ri+*t"::;if:ït: ; :-:
::j:.;;;;ii::ïiill*!; 3: noturen -Joro"n, -n"';;:;i;:;l,l;;::
brachr .nol-"ïn "naJ."oe' 

notulist' 
-in. 

het cru[Ëi"a 9.puËti-
besproken word"n-ïi=à! rrrlze tet *tlni. -u.J-;;"ieden 

9e-

; ;; ; ; ;, ;, j 
: _ 

: : : : : : 
: 
; ; ; ; ; ;:j#hï j ]ï*:ï:: :i: : : :i: : _ _ 

r1. :i"al:;x::,;;;;;;;;i;;;;ï;;;;, ___ ::::::-_::::l
. kunnen ,o.tf 

tn de taken en bevoegdn"!llt vaststellen .r-;t J--i2. De .Jnr;;:::l-e'reserd. ----t'n van de or(

: : : l::- ::- ::-; 
I : ; : ; : 

;i 
Ë : - : i::- : : - : : :: : : - : : 1 

* ; 

-;; :ii; t;;; 
; 
:::i

A R r r K E L 2 2 _ : _ : : : _ : : : : - : i 1 
r u r E N rl r J r, à i* à 

_::__:__-___:____ 

_ 
- _ - _ _ _ _ _ _ _ 

I
ARTIKEL 22 'TÀTUTEN'TJZIGING1. De '..ir;;----- ----:--::::::::---:::--

e r u i i 
_ 

; 
"_ 

; 
e n k u n n e n 

" 
i;;;;;- ;i9 ;; 

-;:: 
1f I;; 

_;;;; -._;; -;;__ _____

me r _de *.olË"ii;;i';u". u-".,.ïla".i "ï,'i2 ïiil"i. fiF;;i:ii; ";:; li1':-:ii:::i:iï:"";:u":::i;!i'::;
l:lg"ii ;s 

:_un' ".n-;;:.:ll, 
u: urg"."n-::::1il;;;;;-;;;-;;J::i

!li";r3:;:ï?..::^".fii;:'"' tot statut_enwi j;;;;;;'hebben 
g"_l

:i?r;;";;:i:,1íl lÏ"i::::iiiï""i:::l u"ói-àË"1"'e,e1;i1,, 
Ipraats voo)

iit:,ïriii"ii'ii:i:.!:ilïii1iïïi-*i'i"Íj;í.'fr i*rÏJ::;:i?;;iïi.ji"'ii';i3;ll-:""'inili ""rrrien ;;;:"à "oioI=l
I' "i 

-;;" ;:i5:":-:: :f:::_!:':::;'::;eerd ""7.r".':i"" ;:":-::/. a. É.í-u.Jiuir ror sraEr-------_____-""n 
tid Èer 

?::_"nt*_ I

::i;]ij:l::";ii:iÏii:::"i j3 i g' ;;-i:::;:: F;-;i;;;;-:::/
i;;ï:;';":: riit*":if"ïjffi:, :i:i,à!:;i 

;;ii:;l'i:.*;- 
/

eenwoor.t ï:: !1""/0".4" van de r oa-]-]---- ---. --------:----l3;::;."'f::i";::, :;;ii=oïil 
cre reden aanwezis or';;;"-:--

jjÍ;: "j. rF i; riit :ir:;i: i.ïi:i" :rli:: i::iii 
^;i:, 

;; -__

:ii.!;":;s:,ài,à:"tj;il ":ii"i;.li"l"ilq;"i;ï:;i:;il3 ;;mits met 
":l,meerde;;;itr 

êêo besluit_t"n-rrlr;;;-;"nomen,
e uitsebrachre g"iàï;:" van ten minsre c"""7à".à"n van jb 

i::, *; : :i :. 
;;i" 

ir i i: iru 
;ijïïíit 

;. :;-: 
;::I-i:f ffi :-:J



r3

l4' a'::ï.:::.ï:.nwijzieil? 
5::"gr nier in werkins dan nadar

b iS"r=rii:--l,ii. ;r 
i:1"i,;iitt*ii'iitijildroi, ;;ii

van o"J!.cuursliá-i'nededeling 
sedaan in r,àË-"rubbi.à:"--

_____:_.ia;-;;;"iËol,::::::l:jl roÈ r,.r 
_àoài

ARTTKEL 23 --:::::-:l::l::r*. EN ur*r.rJ;;;;-:::::::-::::::::

b Ët"'"t;"";ï*i 
t:lt, ltËïi,,i1.,,ï:ï::t"ïïj,""" 

-_I l:: !"n !ijo: van Ë"I-o""ruir Èor oI aan een dan door a"-.r;;;:;:'.,r"t3.,t.lljP_ilui"n rid zí jnr n,êàFI doet. ---____:::_::-ar9emene vergadering ..,i ie-wijzenrs. o'"-j" ;;;;;;;-;il;;;---------:--
ver dit Eot vererr"níni 1:-u:ttttnt"n-;;;;;;;;;;;;-;;;;-"-;:rende de vere;;;;i;;';ï. :.11- h?".. vermoeen nodie -is. 

Gedu-en resr.-ii[:it;:àlt":-11]":n de beiaring.n"JJn',a" sraruren
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