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Artikel3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaarvan de vereniging is geliik aan het kalenderjaar'

LidmaatschaP
Artikel 4

1. De vereniging kent twee soorten leden, individuele leden en bedrijfsleden'

2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het

bestuur als lid zijn toegelaten' Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring' -
lngeval van niet-to,

toelating besluiten
elating door het bestuur ka n de algemene ledenvergadering alsnog tot 

-
Artikel5
1. Het lidmaatschaP eindigt:

c. door opzegging door de vereniginE;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatsch ap door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur ms{ 

-inachtneming van een oPzegg ingstermijn van ten minste vier weken

Echter kan het lidmaatschaP on middellijk worden beëindigd indien van het lid

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren'

lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het -

3

einde van het eerstvolgende boekjaar'

a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of 
-

hun verplichtingen zijn verzwaard, aan het lid bekend is geworden of medegedssld' 
-tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtinBeni 

-

b. binnen een maand nadat het lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van dg 

-
vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing'

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het

- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een

november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het -
lopende boekjaar heeft voldaan;

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment 

-

lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het -
einde van het eerstvolgende boekjaar'

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg

hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd hsl 

-
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 

-
met de statuten, reglemerten of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de -4.
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7. Opdevergaderingenendebeslu:'vo.Í ngvanhetbestuurishetbepaaldeindeartikelen-
L1 tot en met l-3 zoveel mogelijk v'an toepassing

Artikel9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, 

-

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 
-of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij flg 

-vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk -
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

t. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging
2. Het bestuur is bevoegd om vertegenwoordigers/woordvoerders aan te stellen vanuit de 

-leden ten behoeve van vertegenwoordiging van de vereniging bij verschillende
overlegvormen. Dit kan ook een van de bestuursleden zelf zijn.

3. Het bestuur is bevoegd om een adviseur aan te stellen ten behoeve van de uitvoer van 

-haar werkzaamheden
4. Adviseurs en vertegenwoordigers hebben geen stemrecht in het dagelijks bestuur.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de 

-donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene
ledenvergadering zijn u itgenodigd
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing 

-wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid mag ieder lid met een lidmaatschap van tenminste -

zes maanden een stem uitbrengen in de algemene ledenvergadering. Bedrijfsleden
hebben meer stemmen dan individuele leden. Het bestuur stelt de verhouding vast van de -
zwaarte van de stem van bedrijfsleden en individuele leden, met een eerlijke verdeling van -
vertegenwoordiging tot doel

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering 
-bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een

besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen. -
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering 

-worden gehouden

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is 

-voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken dg 

-

stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. lndien bij verkiezingtussen meer -
dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt 

-

herstemd tussen de tr,'ee personen, die het grootste aantalstemmen kregen, zo nodig na-
tussenstemming

Artikel 12

1..Dealgemeneiede.':.g=der-ngenwordengeleiddoordevoorzitterof,bijflign5-
afwezigheid, doc' -:: l-csie aanwezige bestuurslid
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2. Op schriftelijk verzoek van ten n"s:e een tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden -
is het bestuur verplicht tot het bi.1ee"'oepen van een algemene ledenvergadering, te

lndien aan het verzoek binnen veeft en dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen ds 

-verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de 

-wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één ter plaatse -
waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad' De verzoekers kunnen alsdan

anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen 
-

Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd' -

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk

mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen

lndien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping geschieden door een langs 

-

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het 3dps5 fl3t 

-door hem voor dit doel aan de vereniging is bekend gemaakt'

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld

Artikel 15

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 

-ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de -

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel-
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van dg 

-vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is -
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tet n3 dg 

-afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden

besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte 

-stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte i5 

-
leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden' 

-5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene

ledenvergadering alle stemgerechtigden.aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit -
tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging -
en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer'

te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden 

-registe r.

Artikel 16

t. Het bepaalde in arl <e i5 eden 1-,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een 

-besluit van de a ge-t-: ecenvergadering tot ontbinding van de vereniging'

frg
\.-
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