
JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
------------- 

STATUTEN 

INHOUDSOPGAVE 

Hoofdstuk I . . .. Algemene bepalingen .........  Biz. 1 

Hoofdstuk  II ......... Leden, begunstigers en 
eretitels * •ee SS*,*e,ø***Ga Blz . 1 

Hoofdstuk  III ........ Afdelingen en districten ....  Biz.  4 

Hoofdstuk  IV ......,.. Hoofdbestuur ................ Blz. 6 

Hoofdstuk V........,.. Geldelijk beheer ............  Biz. 6 

Hoofdstuk  VI ........ Commissie van beroep ........Blz. 7 

Hoofdstuk  VII ....... Algemene vergadering ........ Blz. 8 

Hoofdstuk  VIII  .......Verenigingsraad ............. Blz.11 

Hoofdstuk  IX ......... Verenigingsblad .............. Blz.11 

Hoofdstuk X . ......... Reglementaire bepalingen s... Blz. 12 

Hoofdstuk  Xl. ........Ontbinding........... ......Blz.13 



-1- 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1: Naam, plaats van vesti2ing, duur. 

1.1. De vereniging draagt de naam: Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie en is qevestiqd te 's-Graven-
hage. 

1.2.  Dc.  vereniging is opgericht op zesentwintig februari 
negentienhonderd negenenveertig en is aangegaan voor 
onbepaalde tijd. 

Artikel 2.- Doel en middelen. 

2.1. De vereniging heeft ten doel jongeren in kennis te 
brengen met en te doordringen van de verantwoorde-
lijkheden welke het staatsburgerschap hen oplegt, 
hen daarbij in het bijzonder voorlichtend omtrent 
de liberale beginselen, zonder een politieke vorming 
in ruimere zin te verwaarlozen. 

2.2. De vereniging gaatbij de verwezenlijking van haar 
doeleinden uit van de liberale beginselen: vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale 
gerechtigheid. 

2.3. De vereniging tracht bekendheid te geven aan haar 
beginselen en deze uit te dragen door: 

a. het houden van bijeenkomsten, propaganda avonden, 
het organiseren van debating- en studieclubs, 
lezingen, excursies,, cursussen, themadagen en 
congressen. 

b. Het uitgeven van geschriften en het verspreiden 
van propagandamateriaal. 

c. Het stimuleren van persoonlijk optreden van haar 
leden, ieder naar eigen vermogen. 

d. Het instellen van studie- en adviescommissies en 
het samenwerken met en het verlenen van steun 
aan organisaties en instellingen, welke van 
verwante beginselen uitgaan. 

e. Alle andere wettige middelen, welke tot verwezen-
lijking van de doeleinden van de vereniging kunnen 
bijdragen. 

HOOFDSTUK  II  LEDEN, BEGUNSTIGERS EN ERETITELS 

Artikel 3: Leden 2nbiers. 

3.1. De vereniging kent: 

a. Leden. 
b, Begunstigers. 

3.2. De leden zijn hetzij gewoon, hetzij buitengewoon lid. 
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Artikel 4: Lidmaah. 

4.1. Leden kunnen zijn natuurlijke personen, die de1eef-
tIjd van zestien, maar nog niet die van énendertiq 
jaar hebben bereikt 

4.2. Gewone leden zijn leden die tot een afdeling behoren. 
Buitengewone leden zijn leden die niet tot een afde-
ling behoren 

4.3. De gewone leden behoren tot de afdeling in wier ge-
bied hun woonplaats is gelegen. 

4.4. Het hoofdbestuur beslist over de toelating van leden. 
Het geeft hiertoe binnen vierweken na de ontvangst 
van de aanmelding als lid een beschikking Geeft 
het hoofdbestuur de beschikking niet, dan wordt de 
betrokkene geacht te zijn toegelaten 

4.5. Het lidmaatschap vangt aan op het moment van toe-
lating door het hoofdbestuur. Geeft het hoofdbestuur 
de beschikking tot toelating niet, of niet tijdig, 
dan vangt hét lidmaatschap aan vierweken na de 
ontvangst door hèt hoofdbestuur van de aanmelding 
als lid. 

4.6. Op vatzoèk van de betrokkene kan hethoofdbestuur 
uitzonderingen toestaan op het bepaalde in artikel 
4.1. Het hoofdbestuur geeft zijn toestemming niet 
dan na voorafgaande oédkeurIng door de algemene 
vergadering, indien. 

a. Het afwijking van .eminimum leeftijd van meer 
dan twee jaar betreft. 

b. Het een afwijking van de maximum leeftijd van 
mee' dan drie Jaar betreft, 

4.7. Op vroekvande betrokkene kan1et hoofdbestuur 
uitzonderitg'en toestaan op het.bepaalde in artikel 
4,3. 

Artikel 5: Einde 1idatsha, 

5.1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. De dood van het lid. 
b. Schriftelijke opzegging door het lid bij het 

hoofdbestuur. 
C. Schriftelijke opzegging namens de vereniging door 

het hoofdbestuur. 
d. Ontzetting. 

5.2. Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid be-
hoeft geen opzeggingstermijn in acht te worden ge-
nomen; de opzegging gaat in tegen het einde van het 
verenigingsjaar, tenzij het lid verklaart de opzegging 
op kortere termijn te willen doen ingaan. 
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5.3. Opzegging door het hoofdbestuur heeft plaats: 

a. Na het in kracht van gewijsde gaan van een ge-
rechtelijke uitspraak die, ten gevolge heeft dat: 
1. het actief en/of passief kiesrecht van de 

betrokkene verloren gaat, of: 
2. de betrokkene onder curatele wordt gesteld; 

b. Wanneer een,lid heeft opgehouden aan de in..:- ,de 
statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap 
te voldoen.. 

C. Wegens nalatigheid de jaarlijkse bijdrage te 
voldoen. 

5.4. Tot ontzetting, is bevoegd het hoofdbestuur. Ontzetting 
kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in 
strijd handelt met de statuten, de door de algemene 
vergadering vastgestelde reglementen of besluiten 
of wanneer hij de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. Dé betrokkene wordt ten spoedigste schrifte-
lijk van de met redenen omklede beschikking van het 
hoofdbestuur in kennis gesteld. 

5.5. Wie uit het lidmaatschap is ontzet kan slechts opnieuw 
als lid van de vereniging worden toegelaten ingevolge 
een daartoe strekkende beschikking van het hoofdbe-
stuur genomen op grond van een aan het hoofdbestuur 
gericht verzoek tot wedertoelating.. 

Artikel 6: Begunstigers. 

6.1. De begunstigers kunnen zijn: 

a. Landelijke begunstigers. 
b. Begunstigers van een district, 
c. Begunstigers van een afdeling. 

6.2. Landelijke begunstigers zijn zij, van wie het hoofd-
bestuur rechtstreeks een donatie heeft ontvangen. 

6.3. Begunstigers van een district zijn zij, van wie het 
districtsbestuur een donatie heeft ontvangen. 

6.4. Begunstigers van een afdeling zijn zij, van wie 
het afdelingsbestuur een donatie heeft ontvangen. 

Artikel 7: Eretitels, 

7.1. De vereniging kent als ere-titels: 

a. Ere-voorzitter. 
b. Ere-lid. 
c. Landelijk lid van verdienste. 
d. Lid van verdienste van een district.. 
e. Lid van verdienste van een afdeling. 

7.2. De eretitels zijn onderling verenigbaar en kunnen aan 
een ieder worden verleend. 

/ 
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7.3. Erevoorzitters zijn zij, die wegens hun bijzondere 
verdiensten voor de beginselen van de vereniging of 
voor de vereniging zelf op voordracht van het hoofd-
bestuur of van tenminste tien afdelingen als zodanig 
door de algemene vergadering zijn benoemd. 

7.4. Ere-leden zijn zij, die wegens hun uitzonderlijké 
verdiensten voor de vereniging op voordracht van het 
hoofdbestuur of van tenminste tien afdelingen als 
zodanig door de algemen vergadering zijn benoemd. 

7.5. Landelijke leden van verdienste zijn zij, die wegens 
hun bijzondere verdiensten voor de vereniging op 
vOordracht van het hoofdbestuur of een afdeling, als 
zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd. 

7.6. Leden van verdienstevan een distriôt zijn zij,. 
die wegens hun bijzondere verdiensten voor een district 
op voordracht van het bestuur of een afdeling van het 
district als zodanig door de distrietsvergaderino 
zijn benoemd. 

7.7. Ledén van verdienste van een afdeling zijn zij, die 
wegéns hun bijzondere verdiensten voor een afdeling 
op voordracht Van het bestuur of tenminste vijf 
leden van de afdeling als zodanig door de afdelings-
vergadering zijn benoemd. 

HOOFDSTUK  III  AFDELINGEN EN DISTRICTEN 

Artikel 8:Afdelinen. 

8.1. In elke gemeente of groep van aan elkaar grenzende 
gemeenten waarin tenminste vijf ledenvandë ver-
eniging hun woonplaats hebben, kan. een afdeling. 
worden opgericht 

8.2. Een afdeling die bij aanvang van het verenigingsjaar 
minder dan vijf leden telt, kan door het hoofdbestuur 
gehoord het bestuur van het desbetreffende district 
en de desbetreffende afdeling worden opgeheven. 

8.3. De afdelingsvergadering wordt gevormd door de gewone 
leden die tot de afdeling behoren. 

Artikel 9: Districten. 

9.1. In elke regio waar tenminste twee afdelingen van de 
vereniging gevestigd zijn, kan een district worden 
opgericht. 

9.2. Een district dat bij de aanvang van het verenigings-
jaar minder dan twee afdelingen telt, kan door het 
hoofdbestuur, gehoord het bestuur van het desbetreffende 
district wo-den opgeheven. 
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9.3. De districtsvergadering wordt gevormd door de afge-
vaardigden van de afdelingen, die tot het district 
behoren. 

9.4. Het stemrecht in de districtsvergadering is geregeld 
op de wijze als het stemrecht in de algemene vergadering, 
tenzij het districtsreglement anders bepaalt. 

Artikel 10: Afdelinc'sen districtsregIeme'nten: 

10.1. De afdelingsvergadering kan een afdelingsreglement 
vaststellen. 

10.2. De districtsvergadering kan een districtsreglement 
vaststellen. 

10.3. Zolang zodanige reglementen niet in werking zijn 
getreden, gelden voor de desbetreffende afdelingen 
en districten de door de algemene vergadering 
vast te stellen model-reglementen voor de afdelingen 
casu  quo  de dIstricten » 

10.4. Afdelings- en districtsreglementen en wijzigingen 
daarin behoeven de-goedkeuring van het hoofdbestuur. 
Zij treden niet in werking alvorens deze goedkeuring 
is verkregen. Binnen acht weken nadat een verzoek 
tot goedkeuring van een reglement of wijziging daarin 
door het hoofdbestuur is ontvangen, geeft zij daarop 
een beschikking. 
Geeft het hoofdbestuur haar beschikking niet, of 
niet tijdig, dan wordt het reglement casu  quo  de 
wijziging geacht te zijn goedgekeurd. 

10.5. Het hoofdbestuur is bevoegd goedkeuring aan een 
reglement of daarin voorkomende bepalingen te ont-
houden op grond van strijd met de statuten of met 
door de algemene vergadering vastgestelde reglementen. 

10.6. Een bepaling in een afdelingsreglement die in strijd 
is met één of meer bepalingen in de statuten, het 
huishoudelijk reglement, enig ander door de algemene 
vergadering vastgesteld reglement of het districts-
reglement van het district, waartoe de afdeling 
behoort, verliest zijn werking op het moment dat 
deze bepalingen in werking treden. 

10.7. Een bepaling in het districtsreglement die in strijd 
is met égn of meer bepalingen in de statuten, het 
huishoudelijk reglement of enig ander door de algemene 
vergadering vastgesteld reglement, verliest zijn 
werking op het moment dat deze bepalingen in werking 
treden. 

10.8. In geval van verschil van opvatting over strijdigheid 
doet de Commissie van Beroep bindend uitspraak op 
verzoek van éen van de bij het geschil betrokken 
partijen. 
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HOOFDSTUK  IV  'HOOFDBESTUUR 

Artikel 11: Taak, benoeminq en ontslaci hoofdbestuur. 

11.1. Het hoofdbestuur is belast met het bestuur van de 
vereniging en bestaat uit tenminste zes en ten hoogste 
elf leden. 1-let wordt door de algemene vergadering uit 
de gewone leden van de vereniging benoemd. Binnen de 
hiergenoemde grenzen bepaalt de algemene vergadering 
het aantal leden, 

11.2. Elk lid van het hoofdbestuur, ook wanneer hij voor 
een bepaalde tijd is benoemd, kan te-allen tijde 
dobi-  de algemene vergadering worden ontslagen of. 
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden 
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt 
door het verloop van die termijn. 

11.3. Het hoofdbestuur is niet bevoegd tot het verkrijgen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch 
tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 
tot zekerheidssteiling voor een schuld van een derde 
verbindt, behoudens voorafgaande goedkeuring door 
de algemene vergadering. 

Artikel 12: Taakverdeling „ hoofdbestuur. 

12.1. Het hoofdbestuur bestaat uit tenminste de landelijk 
voorzitter, de eerste vice-voorzitter, de tweede 
vice-voorzitter, de algemeen secretaris, de landelijk 
penningmeester en de internationaal secretaris. 

12.2. De landelijk voorzitter wordt door de andere bestuurs-
leden vervangen in bovenstaande volgorde. 

12.3. De vereniging wordt naast het hoofdbestuur in en 
buiten rechte vertegenwoordigd door de.,,. landelijk voor-
zitter, de algemeen secretaris en de landelijk penning-
meester,  alien  gezamenlijk. 

12.4. De landelijk voorzitter, de vice-voorzitters,' de alge-
meen secrëtaris, de landelijk penningmeester en.de  
internationaal secretaris worden in functie bènoemd. 

12.5. De landelijk voorzitter, de algemeen secretaris en 
de landelijk penningmeester dienen meerderjarig te 
zijn. 

HOOFDSTUK V GELDELIJK BEHEER 

Artikel 13:_Inkomsten. 

13.1-. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a. De jaarlijkse 'bijdrgen van de leden. 
b. Giften en legaten. 
c. Subsidies. 



-7- 

13.1. d. Ienté' van belegde gelden. 
e. Veràedingen én opbrengsten van Publicaties. 
f. Alle andere baten 

13.2. De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd telkens op de 
eerste dag van het verenigingsjaar. 

13.3. De jaarlijkse bijdrage kan niet gecompenseerd worden 
met enige vordering die de tot betaling plichtige 
op de vereniging heeft of zal hebben 

Artikel 14: Beheer en controle. 

14.1. Dëiandelijk penningméester is belast met het geldelijk 
beheer.  

14.2. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een kas-
commissie, bestaande uit drie leden die geen deel 
mogenuitmaken van het hoofdbestuur. 
Tevens benoemt de algemene vergadering voor elk lid 
van de kascommissie een plaatsvervanger.  

14.3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verant-
woording van het hoofdbestuur en brengt aan de 
algemene vergadering verslag van zijn bevindinqen 
uit. 

14.4. De landelijk penningmeester is verplicht 'de stukken 
betreffende het geldelijk beheer tijdig op te maken 
en aan de kascommissie ter hand te stellen. 

14.5. De goedkeuring van dë rekening en verantwoording 
door de algemene vergadering ontheft het hoofd-
bestuur van zijn aansprakelijkheid voor het in 
het verstreken jaar gevoerde beleid. 

HOOFDSTUK  VI  COMMISSIE VAN BEROEP 

Artikel 1:eroeen hoger  beroep. 

15.1. Tegen beschikkingen van het hoofdbestuur staat voor 
belanghebbenden beroep open bij de commissie van 
beroep Het beroep dient uiterlijk n maand, na-
dat vande beschikking door de belanghebbënden kennis 
kon worden gënomen, te zijn ingesteld. 

15.2Benoemingerisainenstelling van de commissie van be-
roep worden geregeld in het huishoudelijk reglement 

15.3. Tegen beschikkingen van de commissie van beroep staat 
voor belanghebbenden hoger beroep open bij de algemene 
ea

111,1

, deing. Het hoger beroep dient uiterlijk gén 
maand, nadat van de beschikking door belanghebbenden 
kennis kon worden genomen, te zijn ingesteld. 



15.4. Bij huishoudelijk reglement kunnen in bepaalde ge- 
vallen de termijnen voor beroep en hoger beroep worden 
verkort tot minimaal twee weken. 

HOOFDSTUK  VII  ALGEMENE VERGADERING 

jArtikel 16:  Bevoegdheden  en samenstelling algemene vergadering. 

16.1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de 
vereniging. 

16.2. Haar komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet 
of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

16.3. De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van 
de afdelingen, 

16.4. De voorzitter van de algemene vergadering is de landelijk 
voorzitter. 
De secretaris van de algemene vergadering is de algemeen 
secretaris. 
Het hoofdbestuur kan andere personen aanwijzen als 
voorzitter en/of secretaris. 

16.5. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering 
en kunnen hier het woord voeren behoudens nadere 
regelingen in het huishoudelijk reglement. 

Artikel 17: Bijeenroeping alqemene,,verqadering. 

17.1. Het hoofdbestuur roept de algemene vergadering bijeen 
zo dikwijls het dat wenselijk oordeelt of wanneer het 
daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. 

17.2. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van ten-
minste veertien dagen door toezending aan de Luiten-
gewone leden en de secretarissen van de afdelings- en 
districtsbesturen van een brief, die tijd en plaats 
van de vergadering en de te behandelen onderwerpen 
vermeldt. 

17.3. Het hoofdbestuur is verplicht tot het bijeenroepen 
van de algemene vergadering op een termijn van niet 
langer dan vier weken, indien daartoe door een 
zodanig aantal afgevaardigden van de afdelingen als 
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte 
der stemmen in de algemene vergadering een schriftelijk 
verzoek wordt gedaan onder opgave van de onderwerpen 
die de verzoekers aan de algemene vergadering wensen 
voor te leggen. 

17.4. Indien aan het in artikel 17.3. bedoelde verzoek niet 
binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek 
door het hoofdbestuur gevolg is gegeven, kunnen de 
verzoekers op kosten van de vereniging zelf tot de 
bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het hoofd-
bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij 
advertentie in tenminste én te s-Gravenhage en 
landelijk veel gelezen dagblad. 



17.5. Een algemene vergadering die is bijeengeroepen op de 
wijze als in artikel 17.4. bedoeld, kan zelf in 
haar leiding voorzien. 

17.6. Een algemene vergadering die is bijeengeroepen op 
de wijze als in artikel 17,4. bedoeld, kan slechts 
rechtsgeldige besluiten nemen inzake de onderwerpen 
waarvoor de vergadering, is verzocht. 

Artikel 18: Stemrecht. 

18.1. Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uit-
geoefend door de afdqevaardigden van de afdelingen, 

18,2. Iedere afgevaardigde stemt in de algemene vergadering 
zonder last naar vrije overtuiging. 

18.3. Voor iedere vijf leden van een afdeling per én 
januari respectievelijk én'juli wordt én stem uit-
gebracht. 

18.4. Een afgevaardigde van een afdeling die minder dan vijf 
leden heeft brengt één stem uit. 

18.5. Afgevaardigden van afdelingen die zijn opgericht tussen 
de twee peildata brengen in de periode van oprichting 
tot de eerstvolgende peildatum dat aantal stemmen uit, 
dat hoort bij het aantal leden dat bij de oprichting 
van de afdeling lid is, 

18.6. Afgevaardigden van afdelingen die zijn ontbonden, 
kunnen na de ontbinding geen stemmen meer uitbrengen. 

18.7. Voor de bepaling van het aantal stemmen wordt onder 
leden verstaan: gewone leden van de vereniging van 
wie op én januari de jaarlijkse bijdrage over het 
afgelopen verenigingsjaar, respectievelijk op én 
juli de jaarlijkse bijdrage over het lopende ver-
enigingsjaar door de landelijk penningmeester is 
ontvangen. 

Artikel 19:  Benoeming afjevaardiqden. 

19.1. Afgevaardigden van een afdeling worden benoemd door 
de afdelingsvergadering van die afdeling. 

19,2. De afdelingsvergadering kan besluiten afgevaardigden 
voor de duur van gen jaar te benoemen, onverminderd 
de bevoegdheid van de afdelingsvergadering om 
bij de voorbereiding van een algemene vergadering 
de afgevaardigden naar die algemere vergadering 
in afwijking hiervan te benoemen. 

19.3. Tot een afdelingsvergadering waarin afgevaardigden 
worden benoemd, hebben alle leden van die afdeling 
toegang. Zij kunnen daarin  alien  het woord voeren 
en zij hebben daarin allen stemrecht. 
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19.3. Aan geen enkel lid van de afdeling kan één of meerdere 
van deze rechten ontzegd of ontnomen worden, behoudens 
wanneer het lid geschorst is gedurende de beroeps-
termijn van een beroep tegen een beschikking tot ont-
zetting uit het lidmaatschap of de behandeling van 
een zodanig beroep. In dat geval zijn aan het be-
trokken lid al deze rechten ontnomen. 

19.4. Terstond na de benoeming bepaalt de afdelingsver- 
gadering hoe de stemmen van de afdeling over de 
afgevaardigden verdeeld worden. 
Elke afgevaardigde krijgt tenminste één en ten hoogste 
twaalf stemmen toegewezen, met inachtneming van 
artikel 19.7. 

19.5. De afdelingsvergadering kan eerste plaatsvervanqers 
voor de afgevaardigden benoemen. Op de benoeming 
van eerstelaatsvervangers zijn artikel 19.1. en. 
19.3e, van overeenkomstige toepassing. 
De afdelingsvergadering kan bovendien tweede plaats-
vervangers benoemen. 
Op de benoeming van tweede plaatsvervangers zijn 
artikel 19,1. en 19.3. van overeenkomstige toe-
passing. 

19.6. Een afgevaardigdevoor wie geen plaatsvervanger aan-
wezig. i, respectievelijk plaatsvervanger van een af-
gevaardigde, kan staande een algemene vergadering 
zijn stemmen aan gén of meer leden overdragen. 
De overdracht wordt geregeld in het huishoudelijk 
reglement 

19.7. Een lid kan met inbegrip van door overdracht verkregen 
stemmen niet meer dan twaalf stemmen per afdeling 
uitbrengen 

Artikel 20: Besluitvorming. 

20.1. Behoudens de gevallen waarin statuten anders 
bepalen besluit de algemene vergadering bij 
volstrekte meerderheid van stemmen. 

20.2. Zij kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen 
inzake onderwerpen die op de agenda voor de be-
trokken vergadering zijn vermeld, behoudens in 
de bij huishoudelijk reglement te bepalen gevallen. 

20.3. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel 
van de voorzitter, dat door de vergadering een 
besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt 
voor de inhoud van een genomen besluit voorzover ,  
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel. 

20.4. wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het 
In artikel 20.3. bedoelde oordéel de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
wanneer de meerderheid der vergadering, of indien 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige 
dit verlangt. 
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20.4. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsqevolqen 
van de oorspronkelijke stemming. 

Artikel 21: Onderscheiden algemene verqaderingen. 

21.1. De algemene. vergadering komt tenminste twee maal per 
jaar bijeen. 
Eenmaal ïn de maanden januari, februari of maart 
- de jaarlijkse algemene vergadering - en eenmaal 
in de maanden augustus, september, oktober of 
november de najaarsvergadering » 

21.2. In de jaarlijkse algemene vergadering brengt het 
hoofdbestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder 
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen verenigings-
jaar gevoerde bestuur. 

De rekening en verantwoording over het geldelijk 
beheer wordt gedaan bij monde van de landelijk 
penningmeester. 
Tevens brengt in die vergadering de kascommissie 
het verslag bedoeld in artikel 14.3. uit. 

21.3. In de najaarsvergadering wordt het financieel 
beleid voor het komende verenigingsjaar vastgesteld. 

21.4. Alle algemene vergaderingen naast de twee genoemde 
zijn buitengewone algemene vergaderingen. 

HOOFDSTUK  VIII  VERENIGINGSRAAD 

Artikel 22: Bevo2adheden en samenstelling verenigingsraad. 

22.1. volgens bij huishoudelijk reglement te stellen regels 
wordt een verenigingsraad gevormd. 

22.2. De verenigingsraad adviseert het hoofdbestuur  on 
politick  en organisatorisch terrein. 

22.3. Alleen krachtens bijzondere machtiging van de algemene 
vergadering kan de verenigingsraad namens da ver-
eniging politieke uitspraken doen, welke alsdan 
de kracht hebben van een besluit van de algemene 
vergadering. 

HOOFDSTUK  IX  VERENIGINGSBLAD 

Artikel   23 ft 41sblad. itg. 

23.1. De vereniging kan besluiten tot het uitgeven of doen 
uitgeven van een algemeen verenigingsblad. 

23.2. De uitgifte zal geschieden door een daartoe in het 
leven geroepen stichting. 
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23.3. De afdelingen en districten zijn gerechtigd over te gaan 
tot het uitgeven of doenuitgeven van een afdelings-
respectievelijk districtsblad .  

23.4. Het hoofdbestuur kan de uitgifte van een in artikel 
23.3. genoemd blad verbieden, indien het van mening 
is dat de belangen van de vereniging in ernstige mate 
door dit blad geschaad worden. 
Alvorens de uitgifte te verbieden dient het hoofdbestuur 
het bestuur van deafdeling of het district, dat voor 
de uitgave verantwoordelijk is, tenminste éérimaal 
schriftelijk te waarschuwen. 

HOOFDSTUK X REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 

Artikel 24:.,.Reqlementen en onvoorziene omstandigheden.  

24.1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk 
reglement en verdere reglementen vast. Zij mogen niet 
in strijd zijn met deze statuten of met de wet, ook 
waar deze geen dwingend recht bevat. 

24.2. Bij huishoudelijk reglement en verdere reglementen 
kunnen andere dan in de statuten genoemde organen 
worden ingesteld en kunnen hun bevoegdheden worden 
geregeld. 

24.3. In alle gevallen waarin noch de statuten, noch het 
huishoudelijk reglement of andere reglementen 
de beslissingsbevoegdheid aan een ander orgaan op-
dragen, beslist het hoofdbestuur onder verplichting 
van verantwoording op de eerstvolgende  algemene 
vergadering. 

Artikel 25: Vaststelling en wijziging statuten en reglementen. 

25.1. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen alleen 
genomen worden bij een meerderheid van tenminste 
tweederden der uitgebrachte stemmen in een algemene 
vergadering, waarin tenminste drievierden van het 
aantal afdelingen is vertegenwoordigd. Is op deze 
vergadering het vereiste aantal afdelingen niet ver-
tegenwoordigd, dan heeft na vier weken en binnen acht 
weken een nieuwe vergadering plaats, waarin met 
tenminste tweederden van de alsdan uitgebrachte stemmen 
een besluit tot wijziging van de statuten kan worden 
genomen. 

25.2. Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement 
kunnen alleen genomen worden bij een meerderheid van 
tenminste tweederden der uitgebrachte stemmen in 
een algemene vergadering, 

25.3. Besluiten tot vaststelling of wijziging van andere 
reglementen kunnen worden genomen bij gewone meerder-
heid van de in de algemene vergadering uitgebrachte 
stemmen. 
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25.4. Besluiten tot wijziging van de statuten en het huishou-
delijk reglement worden genomen door een algemene ver-
gadering waartoe is opgeroepen met de mededelina dat 
aldaar .zodanige vaststelling of wijziging zal worden 
voorgesteld 

25.5. Ingeval van een voorstel tot statutenwijziging moeten 
zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter 
behandeling van het voorstel hebben gedaan, tenminste 
vijf dagen voorde Vergadering een afschrift van dat 
voorstel waarin de vooredragen wijziging woordelijk 
is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de 
leden ter inzage te leggen tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering wordt gehouden. Het voorstel, 
moet tenminste veertien dagen vóór de vergadering ter 
kennis van de afgevaardigden van de afdeling zijn. 
gebracht. 

HOOFDSTUK  XI  ONTBINDING 

Artikel 26: Besluit tot ontbinding. 

26.1. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen 
in een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering, 
die tenminste acht weken van tevoren moet worden 
uitgeschreven. 

26.2. Het voorstel tot ontbinding moet gelijktijdig met 
de oproeping ter kennis van de besturen van de 
afdelingen en van de afgevaardigden van de afdelingen 
worden gebracht. 

26.3. De algemene vergadering overeenkomstig artikel 26.1, 
en 26,2, bijeengeroepen kan een besluit tot ont-
binding slechts rechtsgeldig nemen, indien drie-
vierden van het aantal afdelingen in die vergadering 
is vertegenwoordigd. 

26.4. Is op deze vergadering het vereiste aantal afdelingen 
niet vertegenwoordigd, dan vindt na vier weken en 
binnen acht weken een tweede vergaderincx plaats, waarin 
het vereiste van artikel 26.3. niet geldt. 

26.5. Een besluit tot ontbinding vereist een meerderheid 
van tweederden van de uitgebrachte geldige stemmen. 

26.6. De agenda voor de in artikel 26.3. bedoelde vergadering 
gaat vergezeld van een toelichting, waarin de redenen 
die tot het voorstel tot ontbinding hebben geleid 
worden uiteengezet, 

26.7. De leden van de vereniging ontvangen zoveel mogelijk 
persoonlijk de agenda met toelichting. 
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Artikel 27: Bat ia ldo en veref f en ing 

27.1. Ingeval van ontbinding vervalt het batig saldo van de 
vereniging aan een alsdan in het leven te roepen 
stichting, waarvan het doel zoveel mogelijk strookt 
met dat van de vereniging. 

27.2. De algemene vergadering die een besluit tot Ont-
binding neemt, kan van de in artikel 27.1. vermelde 
bestemming van het batig saldo afwijken met tweederden 
van de uitgebrachte geldige stemmen. 

27.3. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door 
het hoofdbestuur met inachtneming van artikel 
50 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
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HOOFDSTUK I LEDEN 

Aanvaidmtschap. 

Artikel 1: Aanmelding als lid. 

1.1. Degene dïe zich als lid aanmeldt bij de vereniging 
.Verklaart daardoor in te stemmen met haar doelen 
zich te onderwerpen aan haar statuten en reglementen. 

1.2. Ieder lid kan tegenkostprijs een exemplaar van de 
statuten en. huishoudelijk reglement ontvangen. 

Artikel 2: Aanmelda!sen.iid, 

2.1. De aanmelding van het gewonelidmaatschan geschiedt 
bij de secretarisvan een afdelingsbestuur of bij de 
algemeen secretaris, 

2.2. Geschiedt de aanmelding bij de secretaris van een 
afdelingsbestuur, dan geeft deze de aanmelding 
binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk door 
aan de algemeen secretaris. 
Indien de afdeling tot een district behoort, stelt 
de secretaris van het afdelingsbestuur tevens de 
secretaris van het districtsbestuur schriftelijk 
van de. aanmelding op de hoogte, voorzover door dat 
districtsbestuur een ledenadministratie wordt cie-
voerd. 

2.3. Geschiedt de aanmelding bij de algemeen secretaris, 
dan stelt deze binnen veertien dagen na ontvangst 
de secretaris van het bestuur van de afdeling van de 
betrokkene schriftelijk op de hoogte van de aan-
melding. 
Indien de afdeling tot een district behoort, stelt 
hij tevens de secretaris van het districtsbestuur 
schriftelijk op de hoogte, voorzover door dat 
districtsbestuur een ledenadministratie wordt 
gevoerd. 

2.4. De algemeen secretaris en de secretarissen van de 
afdelingsbesturen zijn gehouden wijzigingen in de 
ledenadministratie binnen veertien dagen aan elkaar 
dopr te geven. Voorzover door de districten een 
ledenadministratie wordt gevoerd, bestaat eenzelfde 
verplichting tegenover en voor secretarissen van 
de districtsbesturen. : 

Artikel 3: Aanmelding als buitengewoon lid. 

3,1. De aanmelding van het buitengewoon lidmaatschap 
geschiedt schriftelijk bij de algemeen secretaris. 
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ArtikelA:  

4.1. Door iedere betrokkene kan te  alien  tijde een schrifte-
lijk verzoek tot toepassing van artikel 4.6. en 47. 
van de statuten van het hoofdbestuur worden gericht. 
Het verzoek dient met redenen omkleed te zijn. 

4.2. Binnen vier weken na ontvangst geeft het hoofdbestuur 
op het verzoek een beschikking met vermelding van 
de gronden waarop deze rust. 
De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk van de be-
schikking in kennis gesteld. Betrokken afdelingen en 
districten ontvangen van deze beschikking een afschrift. 

4.3. Indien het hoofdbestuur binnn de gestelde termijn 
geen beschikking heeft gegeven, dan wordt.: 

a. de toestemming geacht te zijn geweigerd, indien 
het een verzoek betreft tot toepassing van 
artikel 4.6, van de statuten en 

b. de toestemming te zijn verleend, indien het een 
verzoek betreft tot toepassing-van artikel 4.7. 
van de statuten. 

4.4. De ontheffing op grondvan artikel 4.7. van de 
statuten gaat in op de dag van de beschikking of, 
indien deze niet tijdig gegeven is, op de dag dat 
de beschikking uiterlijk had moeten zijn gegeven. 

4.5. De aanmelding door een lid voor een ander soort lid-
maatschap houdt het onmiddellijk einde in van het 
lidmaatschap van de soort dat betrokkene bezat. 
Gelijktijdig vangt het ene lidmaatschan aan van 
de soort, waarvoor betrokkene zich heeft aangemeld. 

§ Ib: Einde gewone lidmaatschap 

Artikel 5: Onmiddellijke beindiqing en opzegging. 

5.1. Ieder afdelings- of districtsbestuur op de hoogte van 
de feiten, welke hetzij het onmiddellijke einde van, 
het lidmaatschap van een lid inhouden, hetzij het 
hoofdbestuur redenen kunnen geven het lidmaatschap 
van een lid op te zeggen, is verplicht hiervan ten 
spoedigste opgave te doen aan de algemeen secretaris. 

5.2. Indien het feiten betreft, die het onmiddellijke 
einde van het lidmaatschap inhouden, doet de algemeen 
secretaris hiervan binnen veertien dagen melding aan 
de secretarissen van de besturen van het district 
en de afdeling, waartoe de betrokkene behoorde. 

5.3. Indien het feiten betreft, die het hoofdbestuur 
redenen had kunnen geven het lidmaatschap van een lid 
op te.zeggen, zegt het hoofdbestuur, na de opgave op 
haar juistheid te hebben gecontroleerd, het betrokken 
lid het lidmaatschap op. De secretarissen van de 
besturen van het  districts  en de afdeling waartoe 
de betrokkene behoort, ontvangen hiervan een af-
schrift. 
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Artikel 6: Voorstel tot Ontzettinq, 

6.1. Een voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap kan 
worden gedaan door een afdelingsbestuur, een afdelings-
vergadering, een districtsbestuur, een districtsver-
gadering of een' lid van het hoofdbestuur. 

6.2. Het voorstel tot ontzetting wordt schriftelijk gedaan 
en bevat naast de rédenendIe tot de ontzetting 
moeten leiden, de naam, hetàdres en de woonplaats 
van de betrokkene, alsmede de afdeling waartoe hij 
behoort. 

6.3. Indien het voorstel door een afdelings- of een 
districtsbestuur wordt gedaan, bevat het tevens de 
naam van de afdéling, respectievelijk het district, 
:het adres van de secretaris van het bestuur en de 
namen enhandtekeningen van de bestuursleden,. 

6.4. Indien - het voorstel door een afdelings- of districts-
vergadering wordt gedaan, bevat het tevens de naam 
van de afdeling en gaat het vergezeld van de notulen 
van de vergadering. 

Artikel 7: Beschikking  op een voorstel tot ontzetting. 

7.1. Alvorens het hoofdbestuur op het voorstel een be-
schikking geeft, wordt het betrokken lid in degélegen-
held gesteld zich te doen horen. 

7.2. Het hoofdbestuur stelt hiertoe uiterlijk veertien 
dagen na de ontvangst van het voorstel datum, plaats 
en tijdstip vast. Deze datum zal niet later vallen 
dan zes weken na ontvangst van het voorstel. 

7.3. De betrokkene wordt opgeroepen om zich te doen horen 
op het voorstel door middel van een aangetekend 
schrijven dat hij uiterlijk één week van tevoren 
in zijn bezit dient te hebben. 

74. liet hoofdbestuur is, voorzover het dat wenselijk 
acht, bevoegd een ieder te horen. 

7.5. Uiterlijk één maand na de datum, waarop de betrokkene 
in de gelegenheid is gesteld om zich te doen horen, 
geeft het hoofdbestuur zijn beschikking. 

7.6. De beschikking wordt ten spoedigste, en uiterlijk 
binnen veertien dagen nadat zij is gegeven aan de 
betrokkene per aangetekend schrijven medegedeeld. 
De indieners van het voorstel en de secretarissen 
van de besturen van het district en de afdeling, 
waartoe de betrokkene behoort, ontvangen een afschrift. 

7.7. Indien de beschikking inhoudt ontzetting uit het 
lidmaatschap is betrokkene vanaf dat moment geschorst. 
De schorsing duurt voort totdat de beroepstermijn 
is verlopen of totdat de behandeling van het 
beroep beëindigd is. 



Ic: Einde bultepgewoon .11..idmaatscha-2. 

Artike18:Eindebuioonlidmasc!!ap. 

8.1. Bepalingen omtrent het einde van het gewone lidmaat-
schap zijn van overeenkomstige toepassing op het 
buitengewoon lidmaatschap. 

HOOFDSTUK  II  ERETITELS 

Artikel 9: Eretitels, 

9.1. Erevoorzitters, ereleden en de landelijke leden van 
verdienste hebben in de algemene vergadering en 
districtsvergaderingen een adviserende stem. In een 
afdelingsvergadering hebben zij een adviserende stem 
voorzover zij geen gewoon lid zijn en voorzover het 
afdelingsreglement geen afwijkende bepalingen bevat. 

9.2. Leden van verdienste van een district hebben in een 
districtsvergadering, waarin zij als zodanig zijn,, 
benoemd, een adviserende stem. 

9.3. Leden van verdienste van een afdeling hebben 
in de afdelingsvergadering, waarin zij als zodanig 
zijn benoemd een adviserende stem. 

HOOFDSTUK  III  AFDELINGEN EN DISTRICTEN 

§IIIaAfdelin, 

10.1, De oprichting van een afdeling geschiedt door het 
nemen van een besluit hiertoe tijdens de oprichtings-
vergadering. 

10.2. Het hoofdbestuur dient tenminste veertien dagen te-
voren voor deze vergadering uitgenodigd te worden. 

10.3. Direct na het nemen van het besluit tot oprichting 
benoemt de vergadering een bestuur en wordt de 
hoogte van het afdelingsdeel van de jaarlijkse 
bijdrage vastgesteld. 

10.4. Het oprichtingsbesluit dient door tenminste vijf 
leden van de op te richten afdeling gesteund worden. 

Artikel 11: Gehiedennaan - afdel. 

11,1, De grenzen van het gebied van de afdeling worden in 
overleg met het betrokken districtsbestuur en onder 
goedkeuring van het hoofdbestuur door de afdeling 
vastgesteld 
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11.2. Het gebied van een afdeling mag de grenzen van.het; 
gebied van een district niet overschrijden. 

11.3. Indien, de grenzen van de afdeling de-provinçie-
grenzen overschrijden, dient een afdelingsreglement 
.vast:.te leggen. in-welke provinciale vergadering 
de afdelingparticipeert. 

11,4. Binnen het gebied van een bestaande afdeling kan 
geen afdeling worden opgerichtbeIoudens toe. 
stemming van het hoo.fdbes€u, gehood, de best.uren.,  
van het betrokken district en van de bestaande 
afdeling. De bestaaflde afdeling en het betrokken 
district ontvangenenafschrift van deze beschikking. 

11.5. Een afdeling draagt de naam van de gemeente over 
welk-. gebied het gebied van de afdeling zich uit-
strekt. - 
Een afdeling kan een andere naam dragen dan die::. 
van de, gemeente over welks gebied de afdeling , zich, 
uitstrekt, indien deze naam is vastqelecrd in een 
afdelingsreglement. 

11.6. Het gebied van een afdeling kan zich slechts over
meer dan-één gemeente uitstrekken indien ditis 
vastgelegd in' een afdelingsreglement. 

11.7. Binnen een gemeente kan slechts één afdeling 
bestaan. -- 

Artikel 1~:,Boekjaar 

12.1, Het boekjaar van een afdeling mag afwijken van het 
verenigingsjaar,. indien dit in het afdelingsreglement 
is vastgelegd. .. - 

Artikel 13: Fusie afdellngen. 

13.1. Twee of-meer-afdelingen kunnen, onder goedkeurinq:-
van het hoofdbestuur en in overleg met het hoofd-
bestuur en het betrokken districtsbestuur tot een 
fusie komen. 

13.2. Een besluit hiertoe dient door de afdelingsvergaderingen 
van elkvan de betrokken afdelingen genomen te worden. 
Deze-vergaderingen dienen binnen twee maanden na 

- - elkaar genomen te worden. ' 

13.3.-Zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 
twee maanden, nadat de betrokken afdelingen hebben. 
besloten tot fusie, vindt de oprichtingsvergadering 
plaats. 

13,4. Zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen én 
maand na de oprichtingsvergadering dragen de 
bestuurders van de gefuseerde afdelingen de onder 
hen berustende bescheiden en goederen over aan het 
bestuur van de nieuwe. afdeling. 
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14.1. De afdelingsvergadering kan besluiten tot op-
heffing van de afdeling. 

14.2. Een zodanig besluit kan alleen genomen worden in een 
daarvoor belegde vergadering, waarvoor de leden en 
het hoofdbestuur tenminste veertien dagen van tevoren 
zijn opgeroepen, casu  quo  zijn uitgenodigd. 

14.3. Het bestuur van de opgeheven afdeling draagt zorg 
voor de afwikkeling van de lopende zaken. 
Het is verplicht de onder haar berustende goederen 
en bescheiden na afwikkeling van de lopende zaken, 
doch in ieder geval binnen zes rnaandèn, nadat het 
besluit tot ophéffinq geromen is, over te dragen 
aan het hoofdbestuur. Het doet daarbij rekening en 
verantwoording over het sinds de opheffing gevoerde 
beleid. Het hQofdbestuur draagt zorg voor een 
eventuele afwikkeling. 

14.4. Indien een afdeling door het hoofdbestuur wordt 
opgeheven, draagt het hoofdbestuur zorg voor de 
afwikkeling van de lopende zaken. 
Het bestuur van de afdeling is in dat geval ver-
plicht de onder haar berustende goederen en be-
scheiden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 
binnen één maand, nadat het besluit tot opheffing 
te harer kennis is gekomen, over te dragen aan 
het hoofdbestuur. 

Artikel 15: Rechten en verplichtingen afdelingen. 

15.1. Het afdelingsbestuur verschaft desgevraagd aan het 
hoofdbestuur inlichtingen omtrent de stand van 
zaken in de afdeling. 

15.2. Leden van het hoofdbestuur zijn bevoegd de af-
delingsvergaderingen bij te wonen, tenzij de 
afdelingsvergadering anders beslist. 

15.3. Het afdelingsbestuur houdt het hoofdbestuur voort-
durend op de hoogte van haar samenstelling en de 
verdeling van de functies van voorzitter, secretaris 
en penningmeester. 

15.4. Het afdelingsbestuur is verplicht eraan mee te werken, 
dat de leden van haar afdeling tijdig aan hun ver-
plichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage 
voldoen, 

15.5. De afdelingsvergadering en de afdelingsbesturen 
zijn bevoegd namens de afdeling openbare politieke 
uitspraken te doen. Zij dragen er daarbij zorg voor 
dat geen onduidelijkheid kan ontstaan over het stand-
punt van de vereniging als geheel. 
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15.6, Openbare politieke uitspraken door afdelingsvergaderinqen 
of afdelingsbesturen dienen binnen een week aan het » 

dtstrct'hetuur en aan het hoofdbestuur ter kennis 
gebracht. te worden 

§  Mb:  Districten. 

Artikel 16: Oifl.ndstrict. 

16.1. De oprichting van  eon  district geschiedt door het 
nemen van een besluit daartoe tijdens» de oprichtings-
vergadering 

16.2. Het hoofdbestuur dient tenminste veertien dagen voor 
deze vergadering uitgenodigd te worden. 

16.3. Direct na het nemen van het besluit tot oprichting 
kiest de vergadering een bestuur en wordt de hoogte 
vanhetdi:trictsdeel van de jaarlijkse bijdrage 
vastgesteld. 

16.4. Het oprichtingsbesluit dient door alle afgevaardigden 
van te.nminste . twee-af-delingen Van het op te richten 
district -ce wc.rden gesteund 

Artikel 17 Geoied district.,'  
* 

17.1. De grenzen van het .djstrict worden in overleg met 
en onder goedkeuring van het hoofdbestuur vast-
gesteld BIJ dit overleg worden betrokken de af-
delingen die niet tot het dlsr±ct behoren, maat 
wel binnen de grenzen van het district gelegen zijn. 

17.2. Eenafdeling die wordt opgericht in het gebied van 
een district, behoort tot dat district, terzij de 
oprichtingsvergadering anders beslist 

Artikel 18; BoQklaar district. 

18.1. Bet boekjaar van een district mag afwijken van 
het vernigingsjaar, indien dit in het districts-
reglement is vastgelegd. 

Artikel 19 Fusie districten 

19.1. Indien twee of racer districten wensen te fuseren, 
wordt hiervoo door het hoofdbestuur een regeling 
getroffen. Deze regeling dient voor zover mogelijk 
overeen te komen met die, welke voor de fusie 
van afdelingen geldt. 

Artikel 20:Oheffinc1istrict. 

20.1. De distrcsegadering kan besluiten tot opheffing 
van een district. 
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HOOFDSTUK  IV  HOOFDBESTUUR 

§ IVa: Benoeming. 

23.1. De leden van het hoofdbestuur worden door de 
jaarlijkse algemene vergadering benoemd voor de 
tijd tot de volgende jaarlijkse algemene vergade-
ring. Op de dag van die vergadering treden alle 
zittende leden af. 

23.2. De leden van het hoofdbestuur zijn drie achtereen-
volgende malen benoembaar. 

23.3. In een tussentijds ontstane vacature wordt voorzien 
door de eerstvolgende algemene vergadering. Be-
noeming in een dergelijke vacature telt niet mee 
voor de bepaling van het aantal malen dat de 
betrokkene benoembaar is, tenzij benoeming door 
de jaarlijkse algemene vergadering plaatsvindt. 

Artikel 24: Kandidaatstellincj, 

24.1. Bevoegd tot kandidaatstelling voor zetels in het 
hoofdbestuur zijn de afdelingsvergaderingen 
en het hoofdbestuur. 

24.2. Afdelingsvergaderingen kunnen tot eén maa.id voor 
de datun-i van de algemene vergadering kandidaten 
stellen., 

24.3. Zodra. de kandidaatstelling heeft plaatsgevonden, 
deelt de secretaris van het afdelingsbestuur aan 
de algemeen secretaris mede wie door de afdelings-
vergadering kandidaat is gesteld. Deze mededeling 
wordt gedaan in de vorm van een voorstel tot 
aanvulling van de voorlopige agenda van de algemene 
vergadering, waarin de kandidaturen aan de orde 
komen. 
Deze mededeling geschiedt schriftelijk en bevat 
op straffe van nietigheid van de kandidaatstelling 
als bijlage: 

a. Een exemplaar van de convocatie voor de afde-
lingsvergadering waarin de kandidaatstelling 
plaatsgevonden heeft. 

b. Een verklaring van de kandidaatgestelde, waarin 
hij verklaart een eventuele benoeming te aan-
vaarden. 

244. Het hoofdbestuur kan tot twee maanden voor de datum 
van de algemene vergadering kandidaten stellen. 

24.5. Op  straffe van nietigheid van de kandidaatstelling 
gaat het hcfdbestuur hier niet toe over voordat 
zij van de kandidaat te stellen persoon een ver-
klaring heeft ontvangen waarin deze verklaart een 
eventuele benoeming te aanvaarden. 
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Artikel 25.- 

25.1. Het hoofdbestuurslidmaatschap van de vereniging is 
onverenigbaar met :  

a. Het lidmaatschap 
b. Het lidmaatschap 
c. Het lidmaatschap 

in artikel 14.2, 

Lk3de1i1  

Artikel 26: Voorzitter. 

van een afdelingsbestuur. 
van een districtsbestuur. 
van de kascommissie, bedoeld.' 
van de statuten. 

26.1. De landelijk voorzitter, of bij diens afwezigheid 
één der vice-voorzitters, leidt de vergadering 
van het hooidbestuur. 

26.2. Hij regelt Th overleg met de algemeen secretaris 
de agenda van de vergadering van het hoofdbestuur. 

Artikel 2eieen secretaris. 

27.1. De algemeen secretaris zorgt voor het bijhouden van 
de naamlijsten der leden, beheert het archief van 
de vereniging, houdt de notulen van het verhandelde 
op de vergaderingen, behandelt in overleg met de 
voorzitter de correspondentie en is belast met de 
zorg voor het bureau der vereniging. 

27.. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij 
verslag uit omtrent de handelingen en de toestand 
van de vereniging in het afgelopen jaar. Tenminste 
drie weken voor de jaarlijkse algemene vergadering 
doet hij de secretarissen van de afdelingen en 
districten een schriftelijk jaarverslag toekomen. 

27.3. De secretaris brengt de besluiten van de algemene 
vergadering en de besluiten van algemene aard 
van het hoofdbestuur binnen één maand per circulaire 
ter kennis van de afdelingen en districten. 

Artikel 2 Landelijk nm meester 

28.1. De landelijk oenningmeester doet in de jaarlijkse 
algemene vergadering rekening en verantwoording van 
zijn beheer en brengt verslag uit over de  fin  anci1e 
toestand van de vereniging. Tenminste drie ween 
voor de jaarlijkse algemene vergadering 'doet hij 
de secretarissen van de besturen van de afdelingen 
en districten het financieel jaarverslag van het 
afgelopen verenigingsjaar toekomen. 1 1 1 

28.2. De landelijk penningmeester legt aan de najaars- 
vergadering de begroting voor het nieuwe ver-
enigingsjar ter goedkeuring voor. 
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Artikel 29:Vrdretaakyin. 

29.1. Met inachtneming van cie artikelen 26, 27 en 28, 
wordt de verdere taakverdeling van de leden van 
het hoofdbestuur door het hoofdbestuur vastge-
steld. De aldus vastgestelde taakverdeling wordt 
middels de in artikel 27.3. bedoelde circulaire 
bekend gemaakt. 

29.2. Bij verhindering van een lid van het hoofdbestuur 
wordt zijn functie waargenomen door één van 
de andere leden van het hoofdbestuur, die daartoe 
door een besluit van het hoofdbestuur is aange-
wezen. 

§ IVc: Werkzaamheden. 

Artikel 

30.1. Bestuursbesluiten kunnen alleen genomen worden 
in vergaderingen waarin tenminste de meerderheid 
van de hoofdbestuursleden aanwezig is. 

30.2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid 
van stemmen. Bij staking van stemmen beslist 
de voorzitter. 

Artikel 31: Ontzetting uit functie 

31.1. Het hoofdbestuur is bevoegd leden van de verenigings- 
raad, van een afdelings- of districtsbestuur uit 
hun functie te schorsen en te ontzetten, indien 
zij rïet voldoen aan het voorgeschrevene in of 
in strijd handelen met de statuten en reglementen 
van de vereniging, 

31.2. Alvorens tot ontzetting over te gaan stelt het 
hoofdbestuur het betrokken lid vooraf in de 
gelegenheid zich te doen horen. 

31.3. Het hoofdbestuur stelt hiertoe datum, plaats en 
tijdstip vast, 

31.4. De betrokkene wordt opgeroepen zich te doen horen 
door middèl van een aangetekend schrijven dat hij 
uiterlijk één week van tevoren in zijn bezit dient 
te hebben. 

31.5. Naast betrokkene wordt het orgaan waarvan betrokkene 
deel uitmaakt gehoord. 

31.6. Uiterlijk twee weken nadat betrokkene ingelegen-
heid was zich te  Coen  horen, geeft het hoofdbestuur 
zijn beschikking 

31.7. De beschikLing wordt ten spoedigste en uiterlijk 
binnen veertien dagen nadat zij is gegevan aan 
betrokkene per aangetekend schrijven medegedeeld. 
Het orgaan waartoe betrokkene behoort, ontvangt 
van de beschikking afschrift. 
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31.8. Indien de beschikking inhoudt ontzetting uit de----
functie, dan is de betrokkene vanaf dat moment uit 
zijn functie geschorst. De schorsing duurt voort 
totdat de beroepstermijn is verlopen of totdat 
de behandeling van het beroep is beëindigd. 

Artikel 32: Overige bevoegdheden. 

32.1. Het hoofdbestuur kan de beschikking hebben over een 
bureau, verbonden aan het secretariaat waarvan 
het personeel door het hoofdbestuur wordt aange-
steld. 

Artikel 33:  Overj2e v Z2rpl 

33.1. Het hoofdbestuur is belast met de uitvoering van 
de besluiten van de algemene vergadering en met 
de dagelijkse leiding van de vereniging. 

33.2. Het hoofdbestuur vergadert wanneer de voorzitter 
dit nodig acht of twee andere leden van het bestuur 
hem dit verzoeken. 

33.3. Het hoofdbestuur verleent leden van de vereniging 
op gemotiveerd verzoek inzage in het archief van 
de vereniging. Het kan inzage bij beschikking 
weigeren indien het belang van de vereniging of 
de vertrouwelijkheid van de stukken dit vordert. 

33,4.  ;Ht  hoofdbestuur verleent aan niemand inzage in 
de ledenadministratie, met uitzondering van 
afclelings- en districtsbesturen voorzover het 
leden van de betreffende afdelingen of districten 
betreft. 

HOOFDSTUK V GELDELIJK BEHEER 

§ Va Jaarlijkse  

Artikel 34: Samenstelling-Jaarlijkse bijdrage. 

34.1. De jaarlijkse bijdrage bestaat uit een 
afdelingsdeel, een districtsdeel en een landelijk 
deel. 

34.2. Het afdelingsdeel wordt jaarlijks in het ver- 
enigingsjaar voorafgaande aan dat waarvoor het 
zal gelden vastgesteld door de afdelingsvergadering. 

34.3. De penningmeeser van het afdelingsbestuur deelt 
de grootte van het afdelingsdeel uiterlijk één 
maand voor de aanvang van het verenigingsjaar mee 
aan de landelijk penningmeester. Bij verzuim stelt 
de landelijk penningmeester het gedeelte vast. 
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34.4. Het districtsdeel wordt jaarlijks vastgesteld in het 
verenigingsjaar, voorafgaande aan dat waarvoor het zal 
gelden door de districtsvergadering. 

34.5. De penningmeester van het districtsbestuur deelt 
de grootte' van het districtsdeel uiterlijk én 
maand voor de aanvang van het verenigingsjaar mee 
aan de landelijk penningmeester. Bij verzuim stelt 
de landelijk penningmeester het gedeelte 'vast. 

34.6. Het landelijk deel wordt jaarlijks in het verenigings-
jaar voorafgaande aan dat waarvoor het zal gelden, 
vastgesteld door de najaarsvergadering. 

Artikel 35: Vermrigjaarlijkse bijdrage. 

35.1. De afdelingsvergaderingen, de districtsvergaderingen 
en de algemene vergadering kunnen besluiten, dat de 
door hen vast te stellen delen van de jaarlijkse 
bijdrage, voor wat betreft huisgenoten van leden ot 
een lager bedrag worden vastgestéld. 

35.2. Het hoofdbestuur kan een lid vrijstelling of ver-
mindering van de jaarlijkse bijdrage verlenen, 
indien hij daartoe- een met redenen omkleed verzoek 
indient. De betrokkene wordt geacht volledig aan 
zijn betalingsplicht te hebben voldaan. 

Artikel 36: Inninq en gfdracht jaarlijkse bijdrage., 

36.1. De landelijk penningmeester is verantwoordelijk 
voor de inning van de jaarlijkse bijdrage. 

36.2. Hij kan afdelingen toestemming geven zelf voor 
inning zorg te dragen, mits de afdeling een met 
redenen omkleed verzoek hiertoe bij hem heeft 
ingediend. 

36.3. De landelijk penningmeester draagt zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk én maand na ontvangst 
de ontvangen afdelings- en districtsdelen aan 
de desbetreffende afdelings- en djstrictsbesturen 
af. 

36.4. De landelijk penningmeester kan van deze ver- 
plichting voor de duur van maximaal zes maanden 
ontheven worden door een besluit daartoe van 
de algemene vergadering. 

36.5. Indien de inning geschiedt door de afdelings- 
penningmeester, draagt deze zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk één maand na ontvangst het  
districts-,  respectievelijk hoofdbestuursdeel af 
aan het betrokken district, respectievelijk het 
hoofdbestuur, 



Artikel 37: Bijzondere bijdragen. 

37 1 Het hoofdbestuur kan aan de hand van door de algemene 
vergadering goedgekeurde richtlijnen bepalen dat aan 
afdelingen en districten die daarvoor volgens het 
hoofdbestuur in aanmerking komen, een bijzondere 
bijdrage zal worden toegekend. 

§ Vb: Dbnatiés. 

Artikel 38: Vaststelli1q. 

38.1, Er wordt geen minimum bedrag voor donaties vastgesteld. 

38.2. Het hoofdbestuur stelt een bedrag vast bij betaling 
waarvan of van een hoger bedrag de landelijk 
begunstiger op kosten van de vereniging het ver-
enigingsblad ontvangt 

38.3. Het districtsbestuur kan een bedrag vaststellen, 
bij betaling waarvan of van een hoger bedrag, 
de begunstiger van het district op kosten van het 
district het verenigingsblad ontvangt. 

38.4. Het afdelingsbestuur kan gen bedrag vaststellen 
hij betaling waarvan, of van een hoger. bedra, 
de begunstigr van de afdeling op kosten van de 
afdeling het verenigingsblad ontvangt. 

HOOFDSTUK  VI  COMMISSIE VAN BEROEP 

Artikel 39: Instellen van beroo. 

39.1. Tegen beschikkingen van het hoofdbestuur staat 
berdep open bij de commissie van beroep. 
Evenzo :staat  beroep open tegen de kennelijke weigering 
van het hoofdbestuur om een , beschikking af te geven. 

39.2. Het instellen van dit beroep geschiedt bij aangetekend 
schrijven gericht aan de algemeen secretaris, binnen 
drie weken na schriftelijke bekendmaking van de be-
schikking van het hoofdbestuur aan de betrokkene(n). 

39.3. Indien beroep wordt ingesteld tegen de kennelijke 
weigering om een beschikking te geven, geschiedt 
dit op dezelfde wijze binnen drie weken nadat het 
hoofdbestuur de beschikking had moeten geven of 
binnen zeven weken, maar na vier weken nadat het 
hoofdbestuur schriftelijk om een beschikking is 
verzocht. 

39.4. De algemeen secretaris stelt terstond de leden van 
de commissie hiervan in kennis. 

39.5. De commissie beslist over de schorsende werking 
van het beroep hij tussentijdse uitspraak en op 
verzoek van de klager. 
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39.6. De commissie van beroep doet binnen één maand uitspraak.. 
De commissie kan deze termijn met telkens één maand 
Verlengen tot maximaal zes maanden. 

Artikel 40 Uitspraak van de commissie van beroep 

40.1. De betrokkenen kunnen binnen één maand na schriftelijke 
bekendmaking van de uitspraak van de:commissie tegen 
dit besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering. 

40.2. Dit beroep wordt ingesteld bij aangetekend schrijven, 
bij de secrétaris van de algemene vergadering. 

Artikel 41jkj. 

41.1. De commissie van beroep bestaat uit drie leden 
en drie plaatsvervangende leden, die voor een 
periode van drie jaar door de algemene vergadering 
worden gekozen uit de leden, de ere-leden en, de 
leden van verdienste. 

41.2. De leden en plaatsvervangende leden mogen geen deel 
uitmaken van het hoofdbestuur of van een afdellngs-
of distriôtsbestuür. 

41.3. Elk —jaar treedt één lid en één plaatsvervangend 
lid af. 

41.4. Zij zijn éénmaal terstond herkiesbaar. 

41.5. Voor de eerste maal wordt de wijze vn aftreding 
bij loting vastgesteld. 

41.6. ,e'conimissje van beroep is een onafhankelijk lichaam, 
dat geen verantwoordinc is verschuldigd aan de al-
gemene vergadering of aan enig ander orgaan der 
vereniging. 
Zij stelt haar eigenwerkwijze vast. 

HOOFDSTUK  VI!  ALGEMENE VERGADERING  

Vila:  Algemene bepalingen. 

Artikel 42 

42.1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee .maanden,.voor 
de dag der algemene vergadering doet de algemeen 
secretaris aan de besturen van afdelingen en . 

districten en aan  áe  buitengewone leden mededeling 
van de datum en de plaats van de algemene vergadering. 

42.2. De besturen van de afdelingen brengen deze zo spoedig 
mogelijk. doçh uiterlijk één maand voor de dag der 
algemene vergadering ter kennis van hun leden 
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42.3. Zo spoedig inoqel±jk, doch uiterlijk -1wee maanden voor 
de dag van de algemene vergadering doet de algemeen 
secretaris aan de besturen van de afdelingen en de 
districten en aan de buitengewone leden een voorlopige 
agenda toekomen vergezeld van een toelichting daarop. 

42.4. De besturen van de afaelingen'brengen deze zo spoedig 
'mogelijk»dobh uiterlijk éen maand voor de dag der 
'algemene vergadering'ter kénnis van hun leden. 

42.5. De afdelingsvergaderinqen kunnen tot uiterlijk 
drie wekën voor de dag der algemene vergadering voor-
stellen doen tot wijziging of aanvulling van de 
voorlopige agenda. Deze voorstellen dienen door hèt 
bestuur van de afdeling bij de algemeen secretaris 
te worden ingediend. 

Artikel :Ada;  

43.1. Uiterlijk drie wekenvoorde dag' der algemene 
vergadering doet de algemeen secretaris aan de 
'besturen van de afdelingen en districten en 
aan de buitengewone leden de agenda toekomen 

43.2. Deze agenda bestaat uit de voorlopige agenda met 
daarin vër7erkt de door de afdelingsvergaderingen 
gedane voorstellen tot wijziging of aanvulling. 
Het hoofdbestuur kan de agenda vergezeld laten 
gaan van een toelichting daarop. De agenda is 
te beschouwen als de in artikel 17,2. van de 
statuten' enoemde brief. 

43.3. Nadat de agenda door het hoofdbestuur is verzonden, 
is wijziging daarvan slechts mogelijk  met instemming 
van drievierde van de op de vergadering aanwezige 
afgevaardigden. 

Artikel 44: Rechten en verplichtingen. 

44.1. De algemene vergadering is bevoegd alle vraag-
stukken in behandeling te nemen, 

44.2. De algemene vergadering is verplicht alle gé- 
agendeerde onderwerpen in behandeling te nemen. 

44.3. De besluiten van de algemene vergadering zijn 
bindend voor de gehele vergadering. 

44.4. De algemene vergadering stelt bijzondere 
reglementen vast. 

44.5. De algemene vergadering kan besluiten de behandeling 
van en de beslissing over bepaalde vraagstukken of 
voorstellen te verwijzen naar het hoofdbestuur, al 
of niet in overleg met de verenigingsraad of een 
krachtens artikel 69.1 ingestelde commissie. 
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Artikel 45: Besloten verq~~der 

45.1. De algemene vergadering is openbaar. 

45.2. In uitzondering hierop kan de algemene vergadering 
besluiten tot behandeling van een of meer punten 
van de agenda in besloten. vergadering Een voorstel 
tot besloten vergadering kan worden gedaan door alle 
ter algemene vergadering aanwezige gewone en buiten 
gewoné' leder..' De behandeling vindt in besloten ver-
gadering plaats,. 

45.3. .Een ieder die in een besloten vergadering aanwezig 
is, onthoudt zich tegenover hen, die niet gerechtigd 
waren in de besloten vergadering aanwezig te zijn 
van het doen van mededelingen over hetgeen in 
besloten vergadering is besproken. 

45.4. Alleen de buitengewone leden, de gewone leden, 
de ere-voorzitters, de ereleden en de landelijke 
leden van verdienste hebben toegang tot een 
besloten algemene vergadering. 

Artikel 4Afgevaardigden. 

46.1. Hoofdbetuursledén én voorzover het betreft de 
algemene vergadering waarin hun verkiezing, 
respectievelijk aftreden plaatsvindt, kandidaat-
en ex-hoofdbestuursleden kunnen geen afgevaardigde 
naar de algemene vergadering zijn. 

46.2. De afdelingsbesturen zijn verplicht er zor.r voor 
te dragen, dat uiterlijk bij het begin van de 
algemene vergadering de namen van de afgevaardigden 
en hui piaatsvervangers bij de algem'een secretaris 
bekend zijn. Bij het niet of niet tijdig voldôen 
hieraan vervalt het stemrecht. 

46.3. Bij de bepaling van het aantal afgevaardigden 
telt een lidmaatschap van meerdere afdelingen 
slechts énmaal. Bij de beschikking van het 
hoofdbestuur krachtens artikel 4.7. der statuten 
wordt bepaald ten behoeve van welke afdeling het 
lidmaatschap meetelt. 

46.4. Een afgevaardigde voor wie geen plaatsvervanger 
aanwezig is, respectievelijk een plaatsvervanger 
die zijn stemmen overeenkomstig artikel 19.6. 
van de statuten wil overdragen', doet hiervan 
schriftelijk opgave aan dë algemeen secretaris. 

9 VIIb: Onderscheiden vergaderingen. 

Artikel 47: Jaarlijkse algemene vergadering. 

47.1. De voorlopige agenda en de agenda van de jaarlijkse 
algemene vergadering vermelden in ieder geval 
de volgende onderwerpen: 
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47,1. a. Het jaarverslag van de algemeen secretaris. 
b. Het verslag van dekascommïssie. 
C. Het jaarverslag van de landelijk penningmeester. 
d. Het beleid van het hoofdbestuur in  ht  afgelopen 

verenigingsjaar. 
.e. De benoeming van de notulencomrnissie. 
f.•  Debenoething van de kascommissie. 
g. De benoeming van de leden en. plaatsvervangende 

leden. van de commissie van beroep. De voorlopige 
agenda of de toelichting daarop vermeldt weiké 
leden en plaatsvervangende leden aan de beurt zijn 
am af te treden en de namen van de door het hoöfd-
bestuur voor de daardoor ontstane vàcaturês gestelde 

• kandidaten. De agenda of de toelichtiñgdaarop 
vermeldt de zittende leden en plaatsvervangende 
leden, de leden en de plaatsvervangende leden die 
aan de beurt zijn om af te treden en alle voor 
de ontstane vacatures gestelde kandidaten. 

h. De benoeming van de leden van het hoofdbestuur. 
De voorlopige agenda of de toelichting daarop 
vermeldt per functie de namen van alle geldig 
opgegeven kandidaten in alfabetische volgorde, 
met hun levensbeschrijving en onder opgave, 
voprzover zij door een afdeling kandidaat zijn 
gstel, van de namen van die afdelingen. 

i. De vaststelling van plaats en datum van de volgende 
jálijkse algemene vergadering. 

47.2. Behoudens het onder  vermelde kan de algemene vergadering 
de behandeling van en de beslissing over de hierboven 
vermelde ondewerpen niet delegeren aan een ander 
orgaan 

47.3. Deaigemenevergadering kan evenmin de behandeling 
van en de beslissingen over een of meer van de 
hierboven genoemde onderwerpen uitstellen tot een 
volgendealgemene vergadering. 

Artikel 48: Najaarsvergaderinq. 

48.1.. De voorlopige agendaeh de agenda van de najaars-
vergadering vermelden in ieder geval de volgende 
onderwerpen: 

a.. Debegroting over het komende verenigingsjaar.. 
b.. De vaststelling van het landelijk deel van 

de jaarlijkse bijdrage. 
c. Vaststelling plaats . en datum van de volgende 

najaarsvergadering. 

48,2. Behoudens het onder c vermelde, kan de algemene 
vergadering de behandeling van en de beslissing over de 
hierboven vermelde onderwerpen niet delegeren aan 
een ander orgaan. 
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48.3. De algemene vergadering kan evenmin de behandeling van en 
de beslissingen over één van de onderwerpen onder 
a of b vermeld uitstellen tot een volgende algemene 
vergadering. 

Artikel 

49.1. De artikelen 42, 43, 44, 45 en 46 zijn van overeen-
komstige toepassing op buitengewone algemene verc'ia 
deringen, bijeengeroepen op de wijze als in artikel 
17.4. der statuten bedoeld. 

49.2. De artikelen 42, 43, 44, 45 en 46 zijn van overeen-
komstige toepassing op alle overige buitengewone 
algemene vergaderingen, met dien verstande: 

a. Dat de termijnen van artikel 42.1.,en 42.3. 
worden verkort tot één maand, 

b. Dat de termijn van artikel 42.5. wordt verkort 
tot twee weken. 

C. Dat de termijn van artikel 43.1. wordt verkort 
tot twee weken. 

d. Dat in spoedgevallen kan worden afgezien van de 
mededeling van dattmi en plaats en het zenden 
van een.vooriopigo agenda en kan worden volstaan 
met het zenden van een agenda, eventueel vergezeld 
van een toeiichtiÏ IP dat geval. vermeldt hetzij 
de agenda, 'hetzij de toelichting' daarop de reden 
van de spoed. 

49.3.- De buitengewone:;aigeznene vergaderingen bedOeld in 
artikel 49.2. kunnen', behoudens de benoeming van 
de leden van het hoofdbestuur, geen onderwerpen. 
inbehandeling'nemen, welke de artikelen 47 en-
48,  vermelden.-.  

49.4. Dient in een buitengewone algemene vergadering 
bedoeld in artikel 49.2. de' benoeming van één 
of meer leden van het hoofdbestuur plaats te vinden, 
dan worden de in artikel 42 en 43 vermelde termijnen 
in acht genomen. '  

§VII  a: Stemmin5[2ni,  

Artikel 50: Stembureau. 

50.1. Bij de aanvang van elke vergadering wordt een uit 
drie leden bestaand stembureau gevormd. 

50.2. De leden worden door de voorzitter uit de ter 
vergadering aanwezige gewone leden benoemd. 

50.3. Hoofdbestuursleden en voorzover het de vergadering 
betreft waarin hun kandidatuur wordt besproken, 
hun verkiezing, resectievelijk aftreden plaats-
vindt, kandidaat- en ex-hoofdbestuursleden alsmede 
degenen die onderwerp van de beraadslaging zijn, 
kunnen geen deel uitmaken van het stembureau. 
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50.4, Indien een lid van een stembureau de vergadering ver-
laat, deelt hij dit, ook indien zijn afwezigheid 
slechts tijdelijk is, mee aan de voorzitter, die 
terstond een nieuw lid benoemt. 

rtikel 51: Stemmingen over zaken. 

51.1. Over zaken wordt mondeling gestemd. 

51.2. De vergadering kan besluiten hoofdelijk over een 
zaak te stemmen. 

51.3. Bij de bepaling van het totaal uitgebrachte stemmen 
tellen blanco stemmen mee. Wordt geen meerderheid 
behaald, dan wordt een. tweede stemming gehouden 
waarbij blanco stemmen niet meetellen bij de be-
paling van het totaal uitgebrachte stemmen. 
Indien de stemmen staken, wordt het voorstel 
geacht te zijn verworpen. 

Artikel 52: Stemmingen over personen. 

52.1. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij 
per vacature slechts één kandidaat is gesteld. 
In dat geval worden de kandidaten beschouwd 
bij enkele kandidaatstelling te zijn verkozen. 

52.2. Stembiljetten welke meer of minder namen bevatten 
dan het aantal plaatsen waarin moet worden voorzien, 
zijn ongeldig. 

52.3. Indien bij de eerste stemming niet door een voldoende 
aantal personen de meerderheid is verkregen om alle 
vacatures te bezetten, zal een tweede stemming moeten 
worden gehouden voor het bezetten van de onvervuld 
gebleken vacatures tussen tweemaal zoveel personen 
als er nog te vervullen plaatsen overblijven. 
Deze personen zullen zijn: de niet bij de eerste 
stemming gekozen kandidaten, die de meeste stemmen 
op hun naam hadden verenigd. Zouden meer personen 
dan het tweevoud van het aantal vacatures bedraagt 
voor deze stemming in aanmerking komen, doordat 
zij een gelijk aantal stemmen op zich hebben . 

verenigd, dan worden ook zij in de tweede stemming 
betrokken. Gekozen zijn in de tweede stemming zij, 
die de meeste stemmen op hun naam verenigen. 
Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. 

52.4. Bij besprekingen en stemmingen over personen mogen 
de betrokkenen niet aanwezig zijn. 
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HOOFDSTUK  VIII  VERENIGINGSRAAD 

Villa: Werkzaamheden. 

Artik  ell  53: SamenstellinE_y2E2ajajjj~~- 

53.1. De verenigingsraad bestaat uit de leden var' het 
hoofdbestuur en verenigingsraadsleden. 

53.2. De landelijk voorzitter is de voorzitter van 
de raad. 

53.3. De algemeen sedrétaris is de secretaris van 
de raad. 

Artikel 54: Taak verenl£Ln2sj~aad. 

54.1. De verehigingsraadheeft tot taak: 

a. Het gevraagd of ongevraagd adviseren van het, 
hoofdbestuur, 

b. Het doorgeven van informatie van en naar de 
afdelingen, van en naar het hoofdbestuur en 
naar andere verenigingsraadsleden. 

54.2. Het hoofdbestuur draagt er zorg voor dat de 
leden van de verenigingsraad beschikken over 
voldoende informatie voor de uitoefening van 
hun taak. 

54.3. De 'verenigingsraad kar' met bijzondere machtiging 
ex artikel 22.3. vandë statuten politieke 
uitspraken doen. 

54,4. De verenigingsraad kan commissies instellen 
voor het verzamelen van informatie, voor 
de voorbereiding en uitwerking van zijn 
adviezen of voor de regeling van zijn 
werkzaamheden. Artikel54.2.is ten aanzien van 
deze commissies van overeenkomstige toepassing. 

Artikel  55: V den an de vereni ingsraad 

55.1. De verenigingsraad vergadert tenminste vier maal 
per jaar. 

55.2. De voorzitter roept de verenigingsraad bijeen zo 
dikwijls hij dat wenselijk oordeelt of wanneer hij 
daartoe door het huishoudelijk reglement verplicht 
is, 

55,3. De voorzitter is verplicht tot het bijeenroepen van 
de verenigingsraad op een termijn van niet langer 
dan drie weken, indien hij daartoe door tenminste 
drie verenigingsraadsleden van twee provincies 
wordt verzocht. 
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55.4. De bijeenroeping geschiedt o p een termijn van ten-
minste veertien dagen voor de dag van de vergadering 
middels een schrijven aan de afdelingsbesturen, 
de leden van het hoofdbestuur en de verenigingsraads-
leden. Dit schrijven bevat de agenda, eventueel 
voorzien van een toelichting en de voorstellen van 
het hoofdbestuur. 

55.5. Een lid van dé raad dat verhinderd is de vergadering 
bij te wonen, stelt hiervan zijn olaatsvervanger 
zo spoedig mogelijk onder doorzending van het in 
artikel 55.2. genoemde schrijven in kennis. 
Tevens stelt hij de secretaris van de raad op de 
hoogte van zijn verhindering. 

55.6. De voorzitter kan niet-verenigingsraadsleden uit-
nodigen een vergadering geheel - of gedeeltelijk bij 
te wonen. Hetzelfde recht komt toe aan tenminste 
vijf leden na overleg met de voorzitter. 

55.7. Van het verhandelde in de vergadering van de ver-
enigingsraad worden door de secretaris van de 
raad notulen gemaakt. Deze worden zo spoedig 
mogelijk na de vergadering toegezonden aan de 
afdelingsbesturen, de leden van het hoofdbestuur 
en de vérenigingsraadsieden. 

Artikel 56: Besluitvorming—yereniaLngs~raad. 

56.1. Adviezen aan het hoofdbestuur worden vastgesteld 
met gewone ' Meerderheid van stemmen. 

56.2. Stemmingenjowelover personen als over zaken, 
geschieden door middel van handopsteken, met 
dien verstande dat stemmingen over personen 
schriftelijk geschieden, indien één van de leden 
van de raad hierom 'verzoekt, 

56.3. De leden van de raad stemmen zonder last of 
ruggespraak. 

56.4. De leden van het hoofdbestuur en de uitgenodigde 
niet-verenigingsraadsleden hebben in de vergadering 
van de raad geen stemrecht. 

Beoin. 

Artikel 57: Kandidaatstellincr vèreniqinqsraadsleden. 

57.1. De afdelingen kunnen kandidaten stellen voor het 
verenigingsraadslidniaatschap. 

57.2. Dekandidaatstelling geschiedt door schriftelijke 
opgave van de namen van de kandidaten en de afde-
lingen waartoe zij behoren, aan de secretaris van 
de raad. Deze opgave dient uiterlijk twee weken 
voor de provinciale vergadering, waarin de benoeming 
van raadsleden plaatsvindt, in het bezit te zijn van 
de secretaris, 
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57.2. De opgave dient vergezeld te gaan van de notulen van 
de afdelingsvergadering, waarin tot kandidaatstelling 
is besloten, en een bereidverklaring van de kandidaat-
gestelde, 

57.3. Uiterlijk 6én week voor de provinciale vergadering, 
waarin de benoeming van de verenigingsraaas1eden 
plaatsvindt, doet de secretaris een 1ijst met aiLe 
door de afdelingen in die provincie gestelde kandi-
daten toekomen aan de afdelingsbesturen.. 

57.4. Op de kandidaatstelling van plaatsvervangers;  zijn 
de bepalingen met betrekking tot de kandidaatstelling 
van verenigingsraadsleden van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 58: Samenstelling provinciale vergadering. 

58,1. De prOvinciale vergadering bestaat uit de 
afgevaardigden van de afdelingen in de provincie. 
Afdelingen die niet in een provincie gelegen 
zijn, worden na hierover gehoord te zijn door 
het hoofdbestuur ingedeeld bij een naburige 
provinciale vergadering. 

58.2. In provincies waar minder dan de helft van de afde-
lingen tot een district behoort, is de voorzitter van 
het bestuur van de in ledental grootste afdeling 
voorzitter van de provinciale vergadering. 
De secretaris van dat bestuur is secretaris van 
de provinciale vergadering. 

58.3. In provincies waar meer dan de helft van de afde-
lingen tot een district behoort, is de voorzitter 
van het districtsbestuur voorzitter Van de 
provinciale vergadering. De secretaris van het 
districtsbestuur is secretaris van de provinciale 
vergadering 

58.4. Komen meerdere personen voor de in artikel 58.2. 
en 58,3. genoemde functies in aanmerking, dan 
beslist het lôt. 

58.5. Provinciale vergaderingen worden gehouden binnen 
de grenzen van de desbetreffende provincie. 

58.6. Leden van het hoofdbestuur zijn te  alien  tijde be- 
voegd de provinciale vergadering bij te wonen. 
Zij hebben daarin geen stemrecht, 

Artikel'59 Bi eeflroePin prövinc al r aderin. 

59.1. De provinciale vergaderingen worden in de eerste 
zes weken van het verenigingsjaar bij elkaar ge-
roepen door de secretarissen van de proviniale 
vergaderingen, 



59.2. De bijeenroeping geschiedt uiterlijk zes weken voor 
de dag van de vergadering middels een schrijven 
gericht aan de besturen van de afdelingen in de 
provincie en verzending van een afschrift hiervan 
aan de secretaris van de raad. 

59.3. De benoeming van afgevaardigden naar de provinciale 
vergadering is geregeld overeenkomstig de bepalingen 
welke gelden voor de benoeming van afgevaardigden 
naar de algemene vergadering. 

Artikel 60: Biieenroepinq provinciale vergadering door 
hoofdbestuur. S  

60.1. Heeft de secretaris van de raad niet uiterlijk zes 
weken voor de dag, waarop de provinciale vergadering 
dient te hebbeh, plaatsgevonden, het in artikel 
59,2. bedoelde afschrift ontvangen, dan is hij 
bevoegd zelf tot een bijeenroeping van de provinciale 
vergadering over te gaan. 

60.2. Hij treedt dan zelf op als secretaris van de 
provinciale vergadering. 

60,3. Het hoofdbestuur wijst in dit geval uit haar midden 
een voorzitter van de provinciale vergadering aan. 

60.4. De secretaris van de read dient uiterlijk bij de 
aanvang van het verenigingsjaar van de hem in dit 
artikel gegeven bevoegdheid gebruik te maken. 

Artikel 61: Ach 

61.1. Indien het aantal kandidaten voor het lidmaatschap 
van de verenigingsraad kleiner dan' of gelijk is aan, 
en het aantal voor het piaatsvervangerschap eveneens 
kleiner dan of gelijk is aan het aantal dat door 
de provinciale vergadering benoemd kan worden, kan 
de provinciale vergadering achterwege blijven. 

61.2e De secretaris van de raad doet hiervan mededeling 
op de in artikel 58,2. bedoelde lijst en wijst aan 
ieder lid van de verenigingsraad een plaatsvervanger 
toe. Hierbij dienen 'plaatsvervanger en verenigings-
raadslid zoveel mogelijk uit dezelfde afdeling te 
komen. Verder beslist het lot. 

Artikel 62: 

62.1. De verenigingsraadsleden worden voor de duur van 
één jaar gekozen. 

62.2. De verenigingsraadsleden zijn maximaal drie achter-
eenvolgende malen als zodanig benoembaar. 

62.3. Een lid van de verenigingsraad moet behoren tot een 
afdeling die is gelegen in of is ingedeeld bij 
de provincie door wier provinciale vergadering hij 
is benoemd. 
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Artikel 63: Aantal vereiiinadsleden, 

63.1. Het-aantal verenigingsraadsleden dat door de 
provinciale vergadering benoemd kan worden staat tot 
het aantal leden van de vereniging als 4 tot 100, 
met een minimum van 1. 

63.2. Het aantal verenigingsraadsleden dat tot eén af-
deling kan behoren is maximaal het aantal keren 
dat het aantal leden van de afdeling zich verhoudt 
tot het aantal leden van de vereniging als vier 
tot honderd, tenzij de provinciale vergadering 
niet op een andere wijze kan voorzien in het 
aantal verenigingsraadsleden dat zij op grond van 
artikel 63.1. mag benoemen. 

63,3. Indien door het ontbreken van kandidaten geen 
benoeming van verenigingsraadsleden kan plaats-
vinden, wordt het aantal verenigingsraadsleden 
dat door de betrokken provinciale vergadering 
benoemd kan worden, verminderd met het aantal 
ontbrekende kandidaten. 

Artikel 64: Vacatures. 

64.1, Een door het aftreden van een verenigingsraads-
lid tussentijds ontstane vacature wordt vervuld. 
door de plaatsvervanger van dat.vereniqings-
raadslid., tenzij daardoor het bepaalde in 
artikel 63.2. wordt overtreden. 

64.2. Is dit laatste het geval, of ontbreekt de plaats-
vervanger, dan dient in de vacature te worden 
voorzien door een daartoe bijeen te roepen. 
provinciale vergadering, behoudens ihgeval de vacature 
ontstaat gedurende de laatste twee maanden van het 
verenigingsjaar. 

64.3. Het in een tussentijds ontstane opgetreden verenigings-
raadslid treedt af op het moment dat degene wiens 
vacature hij vervult, had moeten aftreden. 

Artikel 65:  

65.1. De kandidaten worden op een lijst geplaatst.in  
volgorde van het aantal op hen uitgebrachte 
stemmen. Kandidaten waarop geen stem is uit-
gebracht, worden onderaan de lijst vermeld. 

6.5.2, De kandidaten op de bovenste plaatsen van de lijst 
worden geacht te zijn benoemd, en wel tot het aantal 
verenigingsraadsleden dat door de betreffende 
provinciale vergadering benoemd kan worden, 

6.5,3. Eindigen meerdere kandidaten op de laatste plaats 
die benoeming inhoudt, dan vindt tussen hen her-
stemming plaats op dezelfde wijze. 
Eindigen bij deze herstemming wederom meerdere 
kandidaten op de laatste plaats die benoeming inhoudt, 
dan vindt tussen hen loting plaats. 
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65.4. Tenzij de provinciale vergadering met algemene 
stemmen anders van oordeel is, dienen de stemmingen 
schriftelijk te qeschieden. 

Artikel 66:Plaatsveers 

66.1. Voor.'ieder lid van de verenigingsraad benoemt 
de provinciale vergadering ten hoogste twee plaats- 
vervangers. 

66.2. De verkiezing van de plaatsverangers volgt direct 
op die van de verenigingsraadsleden. 

66.3. Niet benoemde kandidaatverenigingsraads leden 
kunnen staande de vergadering worden toegevoegd 
aan de kandidaat plaatsvervangers. 

66.4. Op de benoeming van plaatsvervangers zijn de 
bepalingen ment betrekking tot de benoeming van 
verenigingsraadsleden van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 67: Peildatum. 

67.1. Voor de toepassing van artikel 58.2., 63.1., en 
63.2., woedt onder leden hetzelfde verstaan als 
In artikel 18.7. van de statuten, met dien verstande, 
dat voor de toepassing van artikel 63.1. alleen 

n januari als peildatum wordt aangehouden. 

HOOFDSTUK tX VERENIGINGSBLAD 

Artikel 68: Uitg 

68.1. De leden van de redactie worden door' het hoofdbestuur 
benoemd en ontslagen. 

68,2. De landelijk penningmeester plaatst op de jaarlijkse 
begroting een bedrag voor het verenigingsblad. 

HOOFDSTUK X ANDERE COMMISSIES 

Artikel 69: Instelling. 

69,1. Zowel het hoofdbestuur als de algemene vergadering 
kunnen besluiten voor speciale onderwerpen commissies 
in het leven te roepen, bij welk besluit tevens de 
samenstelling en de taak der commissies wordt vast-
gesteld. 

HOOFDSTUK  XI  SLOTBEPALINGEN 

Artikel 70: 

70,1. In voorkomende gevallen kan de algemene vergadering 
binnen de bepalingen van de statuten ontheffing al 
dan niet gedeeltelijk verlenen van de artikelen 
23.3., 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en 49. 
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