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(Goedgekeurd en aangenomen d or 2e
Algemene Vergadering tijdens het
congres in Oenkerk op 21 juni 1975)

Aanwijzingen:
De volgende artikelen dienen in het Huishoudelijk Reglement (verder te noemen H.R.) te worden geschrapt: 2, 6, 7, 8, 9(2e zin), 10,
35(1ste alinea), 36(1ste alinea), 43(3de alinea), 45 lid a, 45 lid e en 54
Opgenomen dienen te worderde hieronder vermelde
artikelen (opname kan gesdeden door verwijzing
in het H .R. naar deze aanvulling of door bijschrijving daarin)
Artikel Ia
De gewone leden worden verdeeld in:
a. afdelingsleden en
b. landelijke leden.
Afdelingsleden zijn zij, die als zadanig staan ingeschreven bij een a:iel!ngsbestuur en het hoofdbestuur.
Landelijke leden zijn zij, die als zcdan g staan
ingeschreven bij hat hoofoestuur.

Dc
houc
gade
z itt

tiii :
De aanmelding vor hat gewone 11
4 ft20at5chae geschiedt bij de seura Loris van acne lie hestuer
of hij de secretaris van he ianofdbestuur.
Geschiedt dc aanmelding bij de secretaris var con
afdeling, dan 9CCiC deze de aenmeding binnen 14
dagen na ontvangst door aan de penningmeester van
het hoofdbestuur.
Geschiedt de aanmelding bij de secretaris van hat
hoofdbestuur, dan geeft deze de aanmelding binnen
14 dagen na ontvangst door aan de secretaris van
de afdeling, waartoe degene die zich heeft aángcmeld ingevolge zijn woonplaats behoort of waartoe
hij wenst te behoren, en aan de penningmeester
van het hoofdbestuur.
Wat betreft de landelijke leden beslist hetbestuur over de toelating tat de vereniging, wat
betreft de afdelingsieden bat nfdaJ.ingsbastu-L:r
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e1incr, waarvan de betro1-ane
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tike1
et ewone iiaatscha' eindic:t:
adooz ovarlilden Q: de c1a7 van overliicden,.
b aan het indo van het vereniainsjaar, TXifl
een de 31jarie leeftijd heeft bereikt e
c aan het einde van het verenirinnsj ear door
scbri- telijke o7ze~,minr111 bij da secretaris van
of hij de secretaris van
het
het hoofdbestuur hij ozeçrino tussen I oktober
a 1 scrDtenber en aan bet eine van het ccic'ene
ereniirvsaar hij oec'rinc tussen 1 sntende
en 1 oktober. ea1enf. is do dac van ontanjst
door de sncetaris van de onzecin. en
d .door ro'er'ent on de de, -vat do b:hi]:hin: van
het hoofdhestuur hiertoe crtherroen;liTh te ce
worden
rtike1 da
'innen 14 d,:c-ren na de ontvan''st van
n bericht
van overlijden, de ccnstaterin van t hereihn
van de 31-iarire leeftijd of de ontvancst Van de
schrifteli1e oeccin' van een afde1ins1id doet
de secretaris van he afd, linsbestuur hiervan on=
-rave aan de renrinereester van hét hoofdbestuur.
rinnen 14 dacen na de ontvancît van een bericht
van overlijden, de conctaterin van het heriken
van
31-jàriqe leeftijd of de ontvancst via de
sc'd.dtelijke o'zeoinn van een afdelingsli I doet
dc secretaris van het hoofdbestuur hiervan n-nave
aan e secretaris van het afdeliansbestuur van da
afcdeli?if waartoe het vorma1ire lid hehoore, en
aan de :?ennir:easter van he': hoofdbestuur,
krtike]. 7
et hoofdbestuur han een lid c voorstel van een
hobfdhestuursiid of een af -lelinnshestuur roy aren
we ens
a .wai± atalinc; van de contributie,
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b.handelingen in strijd met de Statuten en Reglementen van de vereniging, of
c.benadeling van de belangen van de vereniging
door zijn maatschappelijke of politieke gedragingen
Artikel 7a
Het voorstel tot royement wordt schriftelijk gedaan en bevat naast de redenen, die tot royement
moeten leiden, de naam, het adres en de woonplaats
van de betrokkene en, indien het voorstel door een
afdelingsbestuur wordt gedaan, de naam van de afdeling, het adres- van de secretaris en de namen en
handtekeningen van de bestuursleden.
Alvorens het hoofdbestuur zijn beschikking geeft,
wordt het betrokken lid de gelegenheid gegeven gehoord te worden. Het hoofdbestuur stelt hiertoe
binnen 14 dagen na ontvangst van het voorstel dag,
plaats en tijdstip vast. Deze dag zal niet later
vallen dan 6 weken na de ontvangst van het voorstel.
De betrokkene wordt opgeroepen om gehoord te worden op het voorstel door middel van een aangetekend schrijven, dat hem tenminste 1 week van te
voren wordt toegezonden.
Het hoofdbestuur beschikt binnen 1 maand na de
dag, waarop de betrokkene de gelegenheid werd gegeven gehoord te worden.
Binnen 14 dagen nadat de beschikking is gegeven,
wordt deze aan de betrokkene per aangetekend
schrijven medegedeeld. De afdeling waartoe de betrokkene behoort, ontvangt hiervan een afschrift.
Tegen de beschikking tot royement staat voor de
betrokkene beroep open volgens artikel 63 van het
Huishoudelijk Reglement.
Artikel 8
Het afdelingsbestuur kan een lid van haar afdeling
uitsluiten van de activiteiten van de afdeling op
grond van de in artikel 7 genoemde gronden en die,
welke het afdelingsreglement vermeldt. De procedure

-5mutatis mutandis gelijk aan die in artikel 7a
öf wordt geregeld in het afdelingsreglement. regen een beschikking tot uitsluiting staat voor
de betrokkene beroep open volgens artikel 62 van
het Huishoudelijk Reglement. De afdelingssecrtans zendt een afschrift van de beschikking tot
uitsluiting aan de secretaris van het hoofdbe stuur, zodra deze onherroepelijk is geworden.
Indien de in artikel 62 van het Huishoudelijk
Reglement geregelde beroepsprocedure is gevolgd,
kan de daarbij door de afdelingsvergadering in
1-'et ongelijk gestelde partij van het besluit van
afdelingsvergadering in beroep gaan bij het
hoofdbestuur. Dit beroep dient binnen 1 maand na
de afdelingsvergadering, waarin he besluit werd
genomen, te worden ingesteld door 2iddel van een
schrijven aan het hoofdbestuur.
.

Artikel 9(2e zin;
ij betaling van een door het hoofdbestuur jaarlijks vast te stellen bedrag of meei per jaar
ontvangt de begünstiger het door co vereniging
uitgegeven orgaan, waarvoor de aboirnementsprijs
door de betrokken afdeling subs. het hoofdbestuur
wordt voldaan.
Artikel 10
Vijf leden van de vereniging kunnen een afdeling
oprichten, De grenzen van het gebied van de afdethg worden in overleg met en onder goedkeuring
van het hoofdbestuur vastgesteld.
Artikel 10a
Een afdeling draagt de naam van de gemeente over
welks gebied het gebied van de afdeling zich uitstrekt.
Indien een afdeling zich over meerdere gemeenten
uitstrekt, dan draagt de afdeling de naam van de
gemeente, waarin zij is gevestigd met de toevoeging "en omstreken".

Len afdelinry kni' de naai Ara-.en van een bennald rr'
bied, indien deze naes is vastçelegd in een afde

ljnqsreclernent
Artikel lob
Jet- gebied van de afdeling strekt zich uit over
de rienieenite. waarvan zij de haan draa;t.. Let gebied Lan. zich over :eerdere Lieenten uitstrekken,
indien dit is vastc-eleqd in een afdelungsrec1e
ment. In een veneente kan slechts één a -15"- deling
gevestigd zijn.
Irtikel lOc
Iedere afdeiinc heeft een 1aats van vestiruabinnen het ceLled van de afdeline. en afdelincî
wordt c- eacht cevestied te zijn in de nlaats,
waarvan de gemeente, waarin de afdeling is gevestigcl, de naar' draar't. Indien de raneente niet
de nanis van een plaats draa:t, wordt de afdeling
reacht gevesticid te zijn in Ce nlaats, waarin
het qenaentei-iujs staat. Da afãiljnçc is bevoer-d
van het in de tweede en derde zin van dit artikel
he3ea1ee hij addelingsreglanent ad te wijken,
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Artikel 1 0c
Leden die 1-innen het cetied van een efdelunn
wonen, behoren tot die afdelir,c ir, afwijhuna
hiervan kan een lid aan het hcofd:estuur ver-zoeken tot een andere afdeling te behoren
Artikel 29a
A. ;evoeqd tot kandidaatstalijne voor zetels in
het hoofdbestuur zijn cie afdelunrsvergaderin
--yen en heb hoofdbestuur.
I Adelincsveraaderjr1 -ep kunnen tot vii weken
voor de datun van de Alcenone Var:aderunci
kandidaten stellen. odrn d kanciifaatstell un
heeft plaatsgevonden. deelt dc secretaris van
het afdelingsbestuur aan het secretariaat van
het hoofdbestuur riede wie door cle afdeljn,s.
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-7v gadering kandidaat is gesteld. r'eze mededeling
wordt gedaan in de vorm van een voorstel tot aanvulling van de opgave van de Algemene Vergadering,
waarin de kandidatuur aan de orde komt.
Deze mededeling geschiedt schriftelijk en bevat op
straffe van nietigheid van de kandidaatstelling
als bijlagen:
Leen exemolaar van de convocatie voor de afdelingsvergadering, waarin de kandidaatstelling
plaatsvond, en
2 Veen verklaring van de kanciidaatgestelde, waarIn hij akkoord gaat met zijn kandidaatstelling.
hoofdbestuur kan tot acht weken voor de datum van de Algemene Vergadering kandidaten stellen. Deze kandidaatstelling wordt de afdelingen
en districten medegedeeld middels vle in artikel
43 Me alineL bedoelde opgave.
,12-- tikel 35(lste alinea)
De becretaric bob ooru het archief & r v e reniging,
houdt de notulen urn bet verhandeld op de verringen en beboodelt in overle :et de voorzitter do roruçu 1

'te.

:ratkel 36(lste alleen)
De penninquo- uoe is Oeast met hot behoor der
geldz.iddeln can ce vereniging en sot voor hat
bijhouden v e do noaniljet dor loden.
attikol 43 (Me alinea)
Uiterlijk acht weken veer de datum an de jaarlij bee lgeiuone Vergadering zendt het hoofdbe
stuur een opgave van De to behandelen onderwerpen aan de afdelingen on districten, eventueel
met een toelichting.
Artikel 45 lid aa-

,e benoeming van de leden van het hoofdbestuur.
De opgave bedoeld in artikel 43 3-Ie alinea bevat
de kandidaten van hot hoofdbestuur.

-8De agenda voor de Algemene Vergadering vermeldt
per functie de namen van alle geldig opgegeven
kandidaten in alfabetische. volgorde onder opgave van de namen der afdelingen door welke zij
zijn kandidaat gesteld.
Artikel 45a
Jaarlijks mde maanden mei of juni vindt een
Algemene Vergadering plaats. Deze Algemene Vergadering is niet de jaarlijkse Algemene Vergadering.
De agenda voor deze Algemene Vergadéring vermeldt in ieder geval de vaststelling van de
contributie aan het hoofdbestuur.
Artikel 54
De contributie bestaat uit een afdelingsdeel,
een districtsdeel en een hoofdbestuureel.
Het hoofdbestuursdeel wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering in mei
of juni.
Het districtsdeel wordt jaarlijks in de
districtsvergadering vastgesteld. D3 pennin;meester van het districtsbestuur deelt de
grootte van het districtsdeel jaarlijks voor 1
september mee aan de penningmeester van het
hoofdbestuur.
Het afdelingsdeel wordt jaarlijks in de afdelingsvergadering vastgesteld. Dc penningmeester van
het afdelingsbestuur deelt de grootte van het
afdelingsdeel jaarlijks voor 1 september mee aan
de penningmeester van het hoofdbestuur.
De Algemene Vergadering in mei of juni kan besluiten, dat de contributie voor huisgenoten op
een lager bedrag wordt vastgesteld.
Het hoofdbestuur stelt de minimumdonatie van begunsigers vast.
Het hoofdbestuur kan eenlid vrijstelling of vermindering van contributie verlenen, indien hij
daartoe een met redenen omkleed verzoek indient.

