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HOFDSTUK I ALGEMENE BEPALIN(EN O  

Artikel 1 Naam, plaats van vestiging en duur 
1.1 De Vereniging draagt de naam: Jongeren Organisatie Vrijheid. en Democratie;  eu• is gevestigd te 

's-Gravenhage. ...... 

1.2 De vereniging is opgericht op zesent*intig febrnari negentienhonderd negenenveertig en is 
aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 2 Doel en middelen 
2,1 De verenigmg heeft ten doel jongeren in kennis 

11 
 te brengen met en te doordringen van de 

verantwoordelijkheden, welke het staatsburgerschap hun oplegt, hen daarbij in het bijzonder 
voorlichtend omtrent de liberale beginselen, zo der een politieke vorming in ruimere zin te 
verwaarlozen. 

2.2 De. vereniging, gaat bij ,de verwezenlijking van haar, doeleinden uit van de liberale beginselen: 
vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaambeid, gelijkwaardigheid en sociale gerechtigheid 

'2.3 De vereniging tracht.bekendheid te geven aan, baar  beginselen en deze uit te dragen door: 
a. het houden van-bijeenkomsten, propaganda avonden, lietorganiseren van debating- en 
studieclubs, lezingen, excursies, cursussen, themadagenen congressen; 
b. het uitgeven van geschriften, persverklaringen en het verspreiden van propagandamateriaal; 
c het stimuleren van persoonlijk optreden van haar leden, ieder naar eigen vermogen, 

.d. het instellàn stüdiéen 'adviëscômmissie;.•' 
e het onderhoüden van contacten me... het samenwerken niet en het verlenen van steun aan 
organisaties die een overeenkomstige doelstelling hebben of van verwante beginselen uitgaan, 
zowel in Nederland als daarbuiten, en 
f alle andere wettige middelen, welke tot verwezenlij  king  van de doeleinden van de vereniging 
kunnen bijdragen: ...............-, . 

HOOFDSTUK  II LEDEN, DONATEURS EN ERETITELS 

Artikel.3 . . Leden en donateurs . ,.. ... . . 

3.1 De vereniging kent 
a. leden; en , .,. . . . .......... 

b. donateurs................... . .. .. .. 
. 

• 

Artikel  Lidmaatschap ................. 

......Leden kunnen zijn: 'natuurlijke personen, van wie; kant worden verwacht dat zij doelstelling en 
beginselen van de vereniging zijn toegedaan en die de leeftijd van veertien, maar nog niet die 
van eenendertig jaar hebben bereikt 

42 Wie zich als lid aanmeldt bij de Yeteniging;verklaät. daarmee zich te onderwerpen aan haar 
statuten en reglementen. Ieder lid kan tegen kostprijs een exemplaar van de statuten en de door 
de algeiiiene vergadering vastgestelde reglementen ontvangen bij  het hoofdbestuur;  

4.3 Leden zijn tevens lid van een afdeling zoals genoemd i n artikel 8 lid 2 van de statuten. 
4.4 De leden behoren tot de afdeling in wier gebied hun woonplaats is gelegen. 
4.5 Het hoofdbestuur beslist over de toelating van leden Het geeft hiertoe binnen Vier weken na 

ontvangst van de aanmelding  als lid een 6echikkmg 
4.6 Het lidmaatschap vangt aan op hët moment van toelating door het hoofdbestuur. Geeft het 

hoofdbestuur de beschikking tot toelating niet, of niet tijdig, dan vangt het lidmaatschap aan vier 
weken na ontvangst door het hoofdbestuur, van de aanmelding als lid 

4.7. Op verzoek van de betrokkene kan het hoofdbestjl:uur uitzonderingen toestaan op het met 
betrekking tot de maximumleeftijd bepaalde• in artikel 4 lid 1 van de statuten. Het hoofdbestuur 
geeft zijn toestemming niet dan na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering, 
indien het een afwijking van de maximumleeftijd van meer dan drie jaar betreft. 

4.8 Bij toelating als lid beslist het hoofdbestuur gelijktijdig tot toelating tot een afdeling. Op verzoek 
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van de betrokkene. kan het hoofdbestuur hierbij nitzondering toestaan opjtet bepaalde in artikel 4 
lid 4 van de statuten. 

Artikel S Einde lidmaatschap 
5.1 Het lidmatschap eindigt door: . .;.., . 

a, de dood :V.çliet  lid; '... . .. ,... 
. 

. 

b. schriftelijke opzegging door het lid bij het hQofçlbestuur; . 

c schriftelijke Ozeggmg namens de vereniging door het hoofdbestuur, 
d. ontzetting. .. . . ., . 

. 

5.2 Bij opzegging vanhet lidmaatschap door bet lid behoeft geen opzeggingstermijn in acht te 
worden genomen; ' de,  opzegging gaat. in tegen het einde van, het verenigingsjr, tenzij het lid 
verklaart de opzegging op kortere termijn,  te willen .doen ingaan. . .. 

53. Opzegging door het hoofdbestuur kan geschieden: . . . 

- a. wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren; - .. ..... . . '..:. 

b. wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten vermelde, vereisten voor het 

... 
lidmaatschap te vidoen; en. j, . 1  

wegens nalatigheid;de jaarlijkse bijdrage te voldoen. 
5.4 Tht ontzetting is bevoegd- het hoofdbestuur. Mutzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer 

een lid in strijd handelt met de statuten, de door. de algemene vergadering vastgestelde 
reglementen of besluiten van de vereniging .of wanneer hij de vereniging op onredelijke wijze 
benàdelt De betrokkene .wordt ten spoedigste schriftelijk van de met redenen omklede 

- beschikking,  van het hoofdbestuur in kennis gesteld. 
5•5 ' Wie uit het lidmaatschap is ontzet, .oLzich door opzegging van het lidmaatschap aan een 

uitspraak over ontzetting heeft onttrokken, kan slechts opnieuw als lid van de vereniging worden 
tôëgelaten door een daartoe.strekkende beschikking van het hoofdbestuur, genomen op grond 
van een aan  het hoofdbestuur gericht schriftelijk verzoek tot wedertoelating. 

Artikel 6 -Donateurs . .. •.. . . .. .. 

6.1 "De-donateurs kunnen. zijn: ' . 

-'a. landelijke douateurs . .•. . , ... . , ,. . . 
. 

. ... 
.. 

b. donateurs van een district; en .. . ... . . .... . , 
., . 

c. donateurs van een afdeling. . .. . . . . 

6.2 Landelijke donateurs. zijnzij, van, wie het hoofdbestuur rechtstreeks een donatie heeft ontvangen. 
6.3 ' Donateurs vaneen- district zijn zij vamwie het districtsbestuur een..donatie heeft ontvangen. 
6.4 Donateurs van een afdeling. z1jn4j., .vanwie .het afdelingsbestuur een donatie heeft ontvangen. 

Artikel 7 Eretitels . , . ...•.. .. . , 

7.1 De vereniging kent als.eretitels: ... 

a. erevoorzitter . . . . •. . . •.. 

b. erelid . . . . ......... , , .; 

c. landelijk lid van verdienste 
d. lid van verdienste van een district; en . ...... .. 

e. lid van verdienste van een afdeling. 
7.2 De eretitels zijn onderling verenigbaar en kunnen aan een ieder worden .veecnd. 
73 Erévoorzitters zijn zij, die wegens hun uitzonderlijke verdiensten voor,  de beginselen van de 

vereniging of voor de vereniging zelf op voordracht van bet hoofdbestuur of van ten minste tien 
afdelingen als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd. D uQeming van een 
erevoorzitter geschiedt bIj een met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der 

......" üitgebracht stemmen genomen, besluit van een daaç.e bijeengeroepen lgene vergadering. 
7•4 .......' -Het erevoorzitterschap wordt verleend voor het, leveit, Het erevoorzitterseha?  kan alleen op 

voorstel van het hoofdbestuur of van tenminste tien afdelingen wordçn.ingetrokken. Intrekking 
' - van het erevoorzitterschap geschiedt  bij een met een meerderheid va.tepnste twee/derde (2/3) 
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der uitgébahte stemmengenömen besluit:van: eeu,aohijeengeoepenalgemene 
vergadering.  

7.5 Ereleden zijn zij, die wegens hun uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging op voordracht 
van het hoofdbestuur of van tenminste tien afdelingen als zodanig door de algemene yrgdring 
zijn benoemd De benoeming van een erelid geschiedt bij een. met een meerderheid van 
tenminste twee/derde (2/3) der uitgebrachte stemmen genomen besluit van.  een daartoe 
bijeengeroepen algemene vergadering. 

 

7.6 Het erelidmaatschap wordt verleend,  voor-het: leven. ,iét erelidmaatèhap kan alleen op voorstel 
van het hoofdbestuur of van tenminste tien afdelingen worden ingetroklen.ntrkking van het 
erelidmaatschap geschiedt bij een met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der 
uitgebrachte stemmen genomen besluit van een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering 

77 Landelijke leden van verdienste zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de 
vereniging op voordracht van .het,  hoofdbestuur of vai, tenminste ééi afdelingals zodanig door 
de algemene vergadering zijn. benoemd De benoeming van een landelijk lid van verdienste 
geschiedt bij een met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der, uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering 

7.8 Het landelijk lidmaatschap van verdienste wordt verleend voor, het leven. Het landelijk 
lidmaatschap van verdienste kan alleen op, voorstel van het hoofdbé-stuur of van tenminste één 
afdeling worden ingetrokken Intrekking van het landelijk lidmaatschap van verdienste geschiedt 
bij een met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der uitgebrachte stemmen genomen 
besluit van een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering 

79 Leden van verdienste van een district zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor een 
district op voordracht van het bestuur of. van tenminste één, afdeling van het  district als zodanig 
door de distnctsvergadering zijn benoemd De benoeming van een lid van verdienste van een 
district geschiedt bij een met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der uitgebrachte 
stemmen genomen besluit van een daartoe bijeengeroepen districtsvergadering 

7.10 Het lidmaatschap van verdienste van een district wordt verleend voor,  het leven Het lidmaat-
schap van verdienste van een district kan alleen op voorstel van het districtsbestuur of van 
tenminste één afdeling worden ingetrokken. Intrekking van het lidmaatschap van verdienste van 
een district geschiedt bij een met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der 
uitgebrachte stemmen genomen besluit van een daartoe bijeengeroepen  districtsvergadering. 

7.11 Leden van verdienste van een afdeling zijn zij, die wegens  him  bijzpn4ee  verdiensten voor een 
afdeling op voordracht van het bestuur of van temins.,e.vijf  leden van e, afdeling als zodanig 
door de afdelingsvergadering zijn benoemd De benoeming van een lid van verdienste van een 
afdeling geschiedt bij een met eeji meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der uitgebrachte 
stemmen genomen besluit van een daartoe bijeengeroepen afdelingsvergadering 

7.12 Het lidmaatschap van verdienste van een afdeling wordt verleend voor het leven. Het 
lidmaatschap van verdienste van een afdeling kan alleen op voorstel van het, afdelingsbestuur of 
van tenminste vijf leden worden ingetrokken Intrekking van het lidmaatschap van verdienste van 
een afdeling geschiedt bij een met een meerderheid van tenminste: twee/derde (2/3) der 
uitgebrachte stemmen genomen besluit van een daartoe bijeengeroepen afdelingsvergadering. 

HOOFDSTUK  III  AFDELINGEN EN DISTRICTUN 

Artikel 8 Afdelingen 
'8.1 In elke gemeente of groep van aan elkaar grenzende gemeenten waarin  tenminste vijf leden van 

de vereniging hun woonplaats hebben, kan een afdeling worden opgericht Het gebied van de 
afdeling omvat een of meer gemeenten en wordt door het hoofdbestuur vastgesteld 

8 2 De afdelingen dienen verenigingen zoals bedoeld in artikel 30 van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek te zijn De statuten van de afdelingen, d*euen in de eerste plaats ip overeenstemming te 
zijn met de statuten en de door de algemene vergadering van de vereniging vastgestelde 
reglementen 

8.3- De algemene vergadering stelt model afdelingsstatuten vast Voorzover de algemene vergadering 
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uitdrukkelijk hèeft besloten dat de:aftklingen van de bepalingen in demodel. afdelingsstatuten 
niet mogétiàfwijken, worden deze inddeiafdelingsstatuten beschouwd als .een door de algemene 
vergaderiiigVàstgesteld reglement. ..: :: :. .. . . 

8.4 De algemene vergadering van een afdeling bestaat uit de leden die tot die afdeling behoren en 
wordt afdelingsvergadering genoemd.Het:bestuur van de afdelingwordt. afdellngsbestuu.:! 
genoemd.  

Artikel .9Afdelingsstatuten ., 

9.1. De oprichtingsvergadering van de afdeling stelt de afdelingsstatuten vast met inachtneming van 
de statuten en de door de algemene vergadering vastgestelde reglementen. Voorzover de 
afdeliiigsstatuten afwijken van de door de algemene vergadering vastgestelde model afdeiingssta-
tüten, behoeven zij de goedkeuring van het hoofdbestuur. Deze afwijkingen treden niet in 
werking alvorens deze goedkeuring is verkregen. Uiterlijk- vier weken nadat een verzoek tot 
goedkeuring van deze afwijkingen is ontvangen geeft het hoofdbestuur daarop een beschikking. 

9.2 De afdelingsstatuten dienen de Iepaling te bevatten dat de afdelingsvergadering de afdelingssta-
tuten kan wijzigen. Wijzigingen van de afdelingsstatuten behoeven de goedkeuring van het 
hoofdbestuur. De afdelingsstatuten dienen de bepaling te bevatten dat zij niet in werking treden 
alvorens deze goedkeuring is verkregen. Uiterlijk vier weken nadat een verzoek tot goedkeuring 
van wijziging van afdelingsstatuten is ontvangen, géeft het hoofdbestuur daarop een beschikking 

9.3 Het hoofdbestuur kan de goedkeuring slechts onthouden voor zover wijziging of afwijking in 
strijd is met de statuten of de door de algemene vergadering vastgestelde reglementen. 

9.4 Geeft het hoofdbestuur de beschikking niet, of niet.tijdig,dan wordt wijziging of afwijkingr 
geacht te zijn-  goedgekeurd; . ....• .:. . 

9.5 Tegen een besluit van het hoofdbestuur om goedkeuring aan afdelingsstatutente onthouden staat 
beroep open bij deèedkamr van.decommissie.van beroep, ....... . . . ...... 

9:6 De afdelingsstatuthit dienen de bepaling: te bevatten dat de afdelingsvergadering de afdelingssta-
tuten zo spoedig mogelijk in overeenstemming zal brengen met destatutenen de door de 
algern né vergadering vastgestelde reglementen„,zodrai de afdelingsstatuten: daarmee niet -volledig 
in overeenstemming blijken . - . . . - 

.. . . ..... 

9.7 De afdelingsstatuten dienen de bepaling te bevatten dat indien de afdelingsvergadering in een 
daartoe door of öp verzcek vait-het hoofdbestuur -bijeengeroepen. vekgadering.hierin nalatig blijft, 
de afdeling door het hoofdbestuur kan worden ontbonden.. -, 

Artikel 10 Districten , 11 , ;' . 

10.1-  : -, 1 ; De afdelingen in een provincie vormen gezamenlijk een district. Een district. kan ook de;. 
afdelingen in meerdere provincies omvatten indien het hoofdbestuur hiervoor toestemming heeft 
verleend  

10.2 De districtsvergadering wordt gevormd door de afgevaardigden van de afdelingen die tot het 
district behoren en uit leden die een stem verworven hebben op grond van het bepaalde in artikel 
19 lid 4 en 5 van de statuten. - . 

10.3 .- Het stemrecht in de districtsvergadering is e geregeld op de wijze als het stemrecht in de algemene 
Vergadering. „, .. - . .. . . 

10.4 - Indien een district wordt gevormd door een afdeling kan het districtsregle-ment bepalen dal de 
districtavergadering wordt gevormd door de leden van die afdeling. . 

Artikel  ii  Districtsreglementen . '. . . . . ... .. . .... 

11.1 -De- districtsvergadering kan een districtsreglement vaststellen. .Zolangeen zodanig reglement niet 
in werking is getreden, geldt-voor een district,  het door de algemene vergadering vastgestelde 
thôdeldistrictsreglement. ....... -  . . . - .. .. - 

11.2 Een districtsreglementen wijzigingen daarin behoeven de goedkeuring van het hoofdbestuur. Zij 
treden niet in werking alvorens- deze- goedkeuringis- verkregen.. Uiterlijk vier weken nadat een 
verzoek tot gedkeuring:van  een reglement of -wijziging daarvan is ontvangen, geeft het:-- 
hoofdbestuur daarop eenbeschikking,: . ..:. . ..,, 
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11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

Het iiööfdbestuur kan goedkeuring slechts onthouden voorzover'het reglementof de wijziging 
strijdig is met de statuten of de door de algemene vergadering1v-astgesteldei reglementen. 
Geeft het hoofdbestuur de beschikking niet, of niet tijdig, dan wordt reglement of de 
wijziging daarvan geacht te zijn goedgekeurd. 
Tegen éen besluit van het liöôfdbestuur dmgoedkeiring aan een districtsreglement of een 
wijziging daarvan te onthouden staat beroep open bij de tweede kamer van de, commissie van 
beroep. 
Voorzover een bepaling in een districtsreglement strijdig is met één of meer bepalingen in: de 
statuten Of dedoor dealgemeiié-vergadering vastgestelde reglementen is deze bepaling in 1e1 
districtsreglement nietig' ' 

De districtsvergadering brengt een bepaling in het districtsreglement: die nietig is gebleken, ZO 

spoedig mogelijk in overeenstemming met de statuten en de door de algemene, vergadering 
vastgestelde reglementen. ' 

 1

. 
 . ' 

Indien de districtsvergadering in een daartoe door of op verzoek van het hoofdbestuur 
bijeengeroepen vergadering hierin nalatig blijft, is het hoofdbestuur bevoegd het districtsregle-
ment in overeenstemming • te brengen met de statuten en de door de algemene vergadering 
vastgestelde reglementen 

HOOFDSTUK  IV  HOOFDBESTUUR 

Artikel  -12 Taak, benoeming en ontslag hoofdbestuur 
12.1 ' Het hoofdbestüür is belast met het bestuur van' 'de vereniging en wordt door de algemene 

vergadering uit de leden van de vereniging benoemd: De hoofdbestuursleden worden in functie 
benoemd. ' 1 

12.2 Het hoofdbestuur bestaat uit' tenminate vijf en ten hoogste zeventien leden. Het hoofdbestuur 
bestaat tenminste tilt de landelijk voorzitter, de vice-voorzitter, de algemeen secretaris en de 
landelijk penningthëètef. ' , 

12.3 Binnen de in artikel 12 lid 2 van de statuten genoemde grenzen bepaalt de algemene vergadering 
het aantal leden en hun functies. Een wijziging in het aantal leden of functies dient afzonderlijk 

'-'- (geagendeerd te worden. ' ' ' ', ' 

124  'Dc  landelijk voorzitter v'ordt door de andere :bestuursleden vervangen inde 'in artikel 12 lid 2 
van de statuten genoemde 'volgorde ' 

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

12.6' Elk lid van het hciöfdbestuur,öok wanneer hij vooreen bepaalde tijd is'benoemd, kan te  alien  
tijde door de algemene vergadring Worden ontslagen of geschorst Eenschorsing die niet binnen 
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die 
termijn 

Artikel 13 Vertegenwoordiging 
13.1 ' 'De vereniging wordt naast door het hoofdbestuur in en buiten rechte vertegenwoordigd door de 

landelijk voorzitter, de algemeen secretaris en de landelijk penningmeester,  alien  gezamenlijk. 
13.2 Vöorts wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door elk districtsbestuur 

alsmede door d voorzitter, secretaris èn penningmeester van elk district,  alien  gezamenlijk, voor 
zover dit dienstig is voor het functioneren van het district. 

13.3 Uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn degenen die de, 
vereniging vertegenwoordigen bevoegd tot het sltiitenvan overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidsteiling voor een schuld van een derde verbindt Op het ontbreken 
van deze goedkeuring kan door en :tëgen'  derden beroep worden gedaan. 

13.4 Uitsluitend na voorafgaande goedkeüring van hethdofdbestuur zijn een districtsbestuur of de 
voorzitter, secretaris en penningmeester van een district allen gezamenlijk bevoegd tot: 



a. et aangaan van rechtshandelingen en verrichten van investeringen, een bedrag of de Waarde 
yan drieduizend gulden (fl.3.000,--) te boven gaançle; 
b. het huren, verhuren en. op andere  wijze gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoe- 
deren zaken; .. ... . '. ': . 

• c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij.aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 
d. bet ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter, leen opnemen, van gelden, waaronder niet 
is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 

•.e. het aangaan van dadingen;',:  

E. het optreden in rechte waaronder begrepen, bet voeren van arbitrale procedures, doch met 
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van . die .rechtsmaatregelen, die 
geen uitstel kunnen lijden; en ..., 

g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring 
kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. 

HOOFDSTUK V GELDELIJK BEhEER •.. . .•. . 

Artikel 14. Inkomsten. 
14.1. 1De inkomsten van de vereniging bestaan uit: ... . 

a. de jaarlijkse bijdragen van de leden; 
b., giften en legaten; 

. . 

c. subsidies; . . ..., .. 

d. rente van belegde gelden; . 

e. vergoe4ingen  çn opbrengsten van publicaties; en 
L alle andere baten. .............. -. 

14.2 De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd telkens op de eerste dag van het verenigingsjaar. 
14.3 De jaarlijkse bijdrage kan niet gecompenseerd worden met enige vorderingdie de tot 'betaling 

plichtige op., de vereniging heft of zal hebben.  

14.4 De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op de wijze als bepaald in het huishoudelijk reglement. 

Artikel 15 Beheer en. controle r .. ... .• 

15.1 De landelijk penningmeester is belast met het .geldelijk beheer. 
15.2 . Jaarlijks benoemt, 4e algemene vergadering een kascommissie, bestaande .uit drie leden eii.hun 

plaatsvervangers die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur. 
15.3 .De kascommissie onderzoekt de1rekening en verantwoording van het hoofdbestuur en brengt aan 

.. de algemene vergadering verslag uit van, haar bevindingen. 
15.4 . De landelijk penningmeester is verplicht de stukken betreffende het geldelijk beheer tijdig op te 

maken en aan de kascommissie ter hand te stellen. 
15.5.. De goedkeuring van de rekening ,e verantwoording door de algemene :vergadering ontheft het 

hoofdbestuur van zijn aansprakelijkheid voor het in het verstreken jaar gevoerde beleid. 

HOOFDSTUK.  VI  COMMISSIE VAN BEROEP 

Artikel 16 - Commissie van beroep . . • . 

16.1 Er is een commissie van beroep,. bestaande uit een eerste kamer en een tweede kamer. 
Benoeming en samenstelling van de commissie van beroep worden geregeld in het huishoudelijk 
reglement. ' . .. . 

16.2 Ieder schriftelijk besluit van het hoofdbestuur in een afzonderlijk geval en gericht op enig 
rechtsgevolg binnen de. vereniging is een beschikking. 

16.3 Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen staat tegen een beschikking 
voOr iedere belanghebbende.beroep open bij de•eerste kamer van de. commissie van beroep. 

104 Het beroep tegen een beschikking totg,ontzetting. uW het lidmaatschap diens uiterlijk vijf weken 
nadat van de beschikking 'kennis konworden. genomen, schriftelijk en metredenen omkleed te 
zijn ingesteld . . 



163 :Bij. eenbeschikking omtrent de goedkeuring van de afwijking ;of wijziging van afdelingsstatuten, 
een districtsreglement of wijziging daarvan Staat beroep open.bij:.de tweede kamer van de 
commissie van beroep en..alleenvoôr, debetrokken afdeling respectievelijk het district. 

16.6 Tegen besluiten van een districtsvergadering staat beroep open bij de tweede kamer van de 
commissie van-beroep.: 'De afdelingssttuten dienen de bepaling te bevatten dat tegen besluiten 
van de afdelingsvergadering beroep /opnstaat;bij detweede kamervan de commissie van beroep. 

16.7 Tegen uitspraken van de eerste kamer van de commissie van beroep staat voor:belanghebbenden 
hoger beroep open bij de algemene vergadering. Het beroepdient uiterlijk vier weken nadat van 
de uitspraak door belanghebbenden kennis kon worden genomen schriftelijk en met redenen 
omkleed te zijn ingesteld. •'. • '• •' ' • 

16.8 Beroepsgronden en beroepsprocedure worden nader :geregeld in het huishoudelijk reglement. 

HOOFDSTUK  VII  ALGEMENE VERGADERING . 

Artikel 17 Bevoegdheden en samenstelling algemene vergadering .. ;  

17.1 De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Haar komen alle bevoegdhe-
den toe die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijnopgedragen. 

17.2 De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen en uit: leden die eeit Stem 
verworven hebben op grond van het bepaalde in':artikel 19 lid 4/em 5, van de statuten. 

17.3 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. ::,: .: ; 

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

Artikel 18  Bi.jeenroeping algemene vergadering .,".'. '': :,, ,: m. „ 

18.1 Het hoofdbestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dat wenselijk oordeelt of 
; ':.. .

. wanneerhet daartOe volgens d wet. of de'statuten verplicht is'. ' .;; 

18.2 De bijeenroeping geschiedt op een termijn van tenminste veertien dagen door toezending aan de 
secretarissen van de afdelings- en districtsbesturen van een brief, die tijd en plaats van de 
vergadering en de te behandelen onderwerpen vermeldt. ... .'.: .. ;.. . 

18.3 : Het hoofdbestuur is verplicht tot het bijeenroepen.-van de algemene. vergaderingop een termijn 
van niet langer: dan vier weken indieur daartoe:dooreen zodanig -aantal afgevaardigden van de 
afdelingen en/of leden: die een: stem verworven,  hebben op grond van het bepaalde in artikel :19 
lid 4 en 5 van de statuten;. als bevoegd is::tot het uitbrengen van één/tiende (1/10) gedeelte der 
stemmen m de algemene vergaderingeen schriftelijk verzoek wordt gedaan onder opgave van de 
onderwerpen die de verzoekers::  aan; .de.aigemene .vergadering wensen: voor te. leggen. 

....Indien aan'hetin'artikel: 18 lid 3:van,destatuten'bedoelde verzoek nietbinneneertien dagen na 
. . ontvangstvan het verzoek door het:hoofdbestuur gevolg is gegeven ,knnnen: .de:verzoekers op 

kosten van de vereniging zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het hoofdbe-
stuur de algemene vergadering bijeenroept ofbij de advertentie in1teriminste één 'tels . ; 

Gravenhage en landelijk veel gelezen dagblad. 
18.5 Een algemene vergadering die is bijeengeroepen op de wijze als in artikel 18 lid 4,-- van de.... 

'statuten;bedoeld, kan..zeif in:haar leiding voorzien...  

18.6 . .... Een algemene vergaderingdie IS bijeengeroepen :op:de wijze als in artikel-.-t9,-lid 4 van de 
statuten bedoeld, kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen inzake de on'der.wçrpen waarvoor de 
vergadering i, verzocht„. . '.. . 

. .. .... . . . , ... 

Artikel 19: Stemrecht '» '.. ' ...':: ',, :::,',i',...... : ,.' 

19i .Het.stemrecht: in .de algemene vergadering wordt uitgeoefend door de afgevaardigden van de 
fdling; leden die: een stem ,verworven hebben op. grond .van het.bepaaldeiivartikel 19. lid 4 

en 5 van de statuten en 'andere leden .die'door overdracht van Stemmen stemgerechtigd zijn 
geworden.  



19.2 Iedere afgevaardigde stemt in de algemene vçrgaderingzonder last naar Vrije overtuiging. 
19.3 Voor ieder lid Van een afdeling op de geldende peildatum wordt één stem uitgebracht, 

verminderd met het aantal stemmen dat is verworven op grond van artikel 19 lid 4 en 5 van de 
statuten. 

19.4 Ieder lid dat op de geldende peildatum zijn jaarlijlçse bijdrage heeft voldaan is gerechtigd zijn 
eigen stem uit te brengen 

19.5 1 Om het stemrecht als bedoeld in artikel 19 lid 4 vn de statuten te verwerven, dient het lid 
uiterlijk voor aanvang van de afdelingsvergadering, als bedoeld in artikel 37 lid 2 van het 
huishoudelijk reglement, dit schriftelijk mede te delen aan zowel de algemeen secretaris als aan 
de secretaris van het afdelingsbestuur. 

19.6 Een afgevaardigde van een afdeling die is opgericht tussen de peildata brengt in de periode van 
oprichting tot de eerstvolgende peildatum één stem uit. 

19.7 De afgevaardigden van afdelingen die tussen de peildata door fusie zijn ontstaan, brengen in de 
periode vanaf de fusie tot de eerstvolgende peildatum dat aantal stemmen uit dat door de 
afgevaardigden van de bij de fusie betrokken afdelingen gezamenlijk bad kunnen worden 
uitgetkaôht 

19.8 De afgevaardigden van afdelingen die tussen de peildata door splitsing zijn ontstaan brengen in 
de periode vanaf de splitsing tot de eerstvolgende peildatum m totaal evenveel stemmen uit als 
n totaal door de afgevaardigden van de gespbtste  afdeling had kunnen worden uitgebracht De 

verdeling van dit totaal over de afgevaardigden van de onderscheiden ontstane afdelingen 
geschiedt zoveel mogelijk overeenkomstig de verdeling van de leden op voorgaande peildatum 

'Over die afdelingen. 
19.9 Afgevaardigden van afdelingen die zijn ontbonden, kunnen na de ontbiiçling geen stemmen meer 

uitbrengen 
19.10 Voor de bepaling van het aantal stemmen wordt onder leden verstaan: leden van wie de' landelijk 

penningmeester uiterlijk op de geldende peildatum de jaarlijkse bijdrage over het verenigingsjaar 
waarin die peildatum valt heeft ontvangen. 
De geldende peildata zijn: 
a. 'éitendertig december voor het aantal stemmen vanaf één januari tot en met achtentwintig (of 
negenentwintig) februari daaraanvolgend; 
b. èhtentwintig (of negenentwintig) februari yoor het aantal stemmen vanaf één maart tot en 
met dertig april daaraanvolgend; 
c. dertig april voor het aantal stemmen vanaf één mei tot en met dertig juni daaraanvolgend; 
d. dertig juni voor het aantal stemmen vanaf één juli tot en met éénendertig augustus 
daaraanvolgend; 
e éenendertig augustus voor het aantal stemmen vanaf een september tot en met eenendertig 
oktober daaraanvolgend; en 
L éénendertig oktober voor het aantal stemmen vanaf één november tot en met éénendertig 

- decetflber daaraanvolgend. 

Artikel 20 Benoeming afgevaardigden 
c. 

20.1 Afgevaardigden vaneen afdeling worden. benoemd door de afdelingsvergadering van die 
afdeling. 

202 De afdelingsvergadering kan-besluiten afgevaardigden voor de duur van een jaar te benoemen, 
onverminderd de bevoegdheid van de afdelingsvergadering om bij de voorbereiding van een 
algemene vergadering de afgevaardigden naar die algemene vergadering in afwijking hiervan te 
benoemen 

20.3 Tot een afdelingsvergadering waarin afgevaardigden wordèn benoemd hebben alle leden van de 
afdeling toegang. Zij kunnen daarin allen het woord voeren en zij hebben daarin allenstemrecht. 
Aan geen enkel lid van de afdeling kan één of meer van deze recbtei ontzegd of ontnopien 
worden, behoudens wanneer het lid geschorst is gedurende de erpepstermijn van een beroep 
tegen een beschikking tot ontzetting uit het lidmaatschap of de behndelmg van een zodanig 
beroep In dat geval zijn aan het betrokken lId  al deze rechten ontnomen 

—9— 



20.4 De afgevaârdigden:worden geplaatst in de. volgorde waarin de afdelingsvergadering aan hen de 
voorkeur geeft De stemmen worden gelijkelijk over de benoemde afgevaardigden verdeeld 
Voor zover er hierna een aantal stemmen overschiet, wordt aan een gelijk aantal afgevaardigden 
in de volgorde waarin zij geplaatst zijn een extra stem toegekend. 

0.5 De afdelingsvergadering kan in aanvulling hierop besluiten één of meer afgevaardigden 
afzonderlijk tenminste een bepaald aantal stemmen toe te kennen. Indien het aantal stemmen dat 
namens de afdeling mag worden uitgebracht, kleiner is dan het totaal aantal stemmen dat aan 
afgevaardigden afzonderlijk is toegekend,, vindt dit besluit geen toepassing. Het toezicht op de 
naleving van éen dergelijk besluit berustbij de afgevaardigden van de afdeling. 

20.6 De afdelingsvergadering kan reserve-afgevaardigden benoemen op dezelfde wijze waarop 
afgevaardigden worden benoemd. Aan. reserve-afgevaardig4en worden slechts stemmen 
toegekend voorzover er onvoldoende afgevaardigden van die afdeling zijn. 

20.7 Indien een afgevaardigde verhinderd•.isom de algemene vergadering bij te wonen kan hij zijn 
stemmen Ötverdragen  aan een andere afgevaardigde van de afdeling. Voorzover er onvoldoende 
andere afgevaardigden zijn kan hij zijn stemmen aan een reserve-afgevaardigde overdragen. Bij 
de overdracht aan andere afgevaardigden of reserve-afgevaardigden van de afdeling wordt artikel 
20 lid 4 van de statuten toegepast Voorzover er onvoldoende reserve-afgevaardigden zijn, kan 
een afgevaardigde of reserve-afgevaardigde die verhinderd is om de aletnene vergadermg bij te 
wonen, zijn stemmen aan één of meer leden overdragen Deze overdracht wordt geregeld m het 
htushoudelijk reglement 

208 Een lid die een stem heeft verworven op grond van artikel 19 lid 4 en 5 van de statuten kan zijn 
stem overdragen aan een ander lid. Deze overdracht wordt geregeld in het huishoudelijk 
régleninht. 

20.9 Een lid kan met inbegrip van door overdracht verkregen stemmen niet meer dan zestig stemmen 
uitbrengen t 

Artikel 21 Besluitvorming 
21.1 Behoudens de gevallen waarin statuten of door de algemene vergadering vastgestelde 

reglementen anders bepalen, besluit de algemene vergadering bij gewone meerderheid van 
stemmen. 

21.2 Zij kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen inzake onderwerpen die op de agenda voor de 
betrokken vergadering zijn vermeld, behoudens bij huishoudelijk reglement te bepalen gevallen. 
Nadat de in artikel 18 lid 2 van de statuten bedoelde brief is verzonden, is wijziging van de 
agenda slechts mogelijk bij een met een: meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4) der 
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. 

21.3 De algemene vergadering kan met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der 
uitgebrachte stemmen besluiten om een motie of een amendement op een door de vergadering 
vast te te1inn stuk, welke niet overeenkomstig de door de algemene vergadering en het 
hoofdbestuur vastgestelde procedure is ingediend, desondanks in behandeling te nemen. 

21.4 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 
stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inuud van een genomen besluit voorzover 

• gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, 
21.5 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in artikel 21 lid 4 van de statuten bedoelde 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de 
meerderheid der vergadering, of indien de oorsproukelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt Door de nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

Artikel 22 Onderscheiden algemene vergaderingen 
22.1 ' De algemene vergadering komt tenminste twee maal per jaar bijeen. Eénmaal in de maanden 

januari, februari, maart, april, mei of juni , de jaarlijkse algemene vergadering - en éénmaal in 
de maanden 'augustus, september, oktober of november - de najaarsvergadering. 

222 In de jaarlijkse algemene vergadering brengt het hoofdbestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder 



overlogging;$'an de nodigebescheiden, rekening en verantwoording, over zijn in het afgelopen 
Verenigingsjaar 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 uit als -bedoeld in artikel 15 lid 3 van deze. statuten.. 

22.3 In de najaarsvergadering wordt. het hoofdbestuurs- en het financieel • beleid voor het komend 
verenigingsjaar vastgesteld, voorzover hierin door de jaarlijkse algemene vergadering nog,  niet is 
voorzien. . . .. 

22.4 Alle algemene -vergaderingen naast de twee genoemde zijn; buitengewone algemene vergaderin- 
gen.  

HOOFDSTUK  VIII  RADEN VAN ADVIES 

Artikel 23 Samenstelling raden van advies 
23.1 Volgens bij het huishoudelijk reglement te stellen regels worden er raden van advies gevormd. 
23.2 De raden van advies adviseren leden van het hoofdbestuur wier taken op het terrein van politiek, 

organisatie of vorming en scholing liggen. . 

HOOFDSTUK  IX  VERENIGINGSBLAD 1 . . 

Artikel 24 Uitgifte verenigingsblad . . . . . 

24.1 De algemene vergadering kan besluiten tot het uitgeven of doen -uitgeven van een verenigings- 
blad. - 

., .. . 
S.... .. . ' . . 

24.2 Dc  afdelingen en districten zijn gerechtigd over te gaan tot het uitgeven of doen uitgeven van 
een afdelings- respectievelijk distrintsblad . . 

24.3 . Het hoôfdbestuur kan- de- -uitgift  'an  een in artikel 25 lid. 2 van. de statuten-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 hoofdbestüür, de afdeling of 
het district dat voor de uitgifte verantwoordelijk is, tenminste éénmaal- per aangetekend schrijven 
te waarschuwen. :. 

HOOFDSTUK X REGLEMENTAIRE BEPALINGEN . . 

Artikel 25 Reglementen.en onvoorziene omstandigheden '. .. .... 

25.1 De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement en verdere reglementen vast. Het 
modeldistrictsreglement en de model afdelingsstatuten worden beschouwd- .door:de.algemene 
vergaderingvastgesteIde reglementen De door de algemene vergadering vastgestelde reglemen- 
ten mbgen niet sthjdig zijn met de statuten of met de -Wet Dit geldt,,' uitzondering van de 
model afdelingstatten ook waarde wet geen dwingend recht bevat 

25.2 Bij hUishoudeljk reglement- en verdere reglementen kunnen andere dan -in- detatuten genoemde 
organen worden ingesteld en kunnen hun bevoegdheden worden geregetd 

253 De afdelingen en districten kunnen in hun statuten respectievelijk reglementen eigen organen 
instellen en hun bevoegdheden regelen 

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

Artikel 26 Vaststellen en wijzigen statuten en reglementen 
26.1 Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen alleen genomen worden bij een meerderheid van 

tenminste twee/derde (2/3) der,  uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin 
tenminste, drie/vierde (3/4) van bet aantal stemgerechtigden is vertegenwoordigd. Is op deze 
vergadering het vereiste aantal stemgerechtigden niet vertegenwoordigd, dan heeft na vier weken 
en binnen acht weken een nieuwe, vergadering plaats, waarin met tenminste twee/derde (2/3) van 

wij de.alsdan, uitgebrachte stemmen .çe.n. besluit tot ziging van de statuten kan worden genomen. 
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26.2. . jeglement.kunn Besluiten to wijziging van het: b boudeijic en aUe omen worden bij CCfl en: gen  

meerderheid van  enminste twee/derde (2/3).xan d&.nitgebrachteternmenin een algemene 
vergadering.. .... '.. - . 

26.3 Besluiten. tot vaststelling of wijziging van ;andere; reglementen kunnen wprden. genomen bij 
gewone meerdrbeid: van de lade algemene verga4exing uitgebrachte stemmen. 

.Bçsluiten tot, wijziging van de statuten,, het huishoudelijk jçglernen:enftndere reglementen 
kunnen worden genomen door een algemene vergadering waartoe is opgGroepen met de 
mededeling .datal4aar zodanig vaststelling of. wijgingz,wordeuvopgestu1d.  

26.5 In geval van een voorstel tot statutenwijziging moeten zij, die de oproepingto de algemene 
vergadering ter behandeling van het voorstel hebben gedaan, tenminste veertien dagen vóór de 
vergadering een afschrift van dat voorstel waarin»de voorgedragen wijziging..wo9cieljk is:: 
opgenomen ter kennis van de afdelingen hebben gebracht. 

HOOFDSTUK  XL  ONTIINDING 
0 '• 

0 •, 
0 0 0 0 

- 
0

. ,• 0 0 0 0 . 0 
0 

Artikel 27 Besluit tot ontbinding 0 
00 

0 : 0 ,. 0., 
, 

• o: 
0 

27.1 Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen in een daartoe bijeengeroepen algemene 
vergadering, die tenminste acht weken van tevoren moet .worden.uitgeschreven; .0., 

27.2 Het voorstel tot ontbinding moet gelijktijdig met de oproeping ter kennis van de besturen van de 
afdelingen en van de afgevaardigden van de afdelingen en leden die een stem .verworen hebben 

,..opp grond yan het bepaalde in,.artikel19.lid .4.en. 5  van  de statuten worden gebracht. 
27.3 De algemene vergadering overeenkomstig leden 1 en 2 van dit artikel bijeengeroepen kan een 

. ::,•-. 0 beluit tptonthinding slechts eçhtsgeid,ig nemen,  indien. dç/vier4ç, (/4) van het aantal,  
stemgerechtigden in die vergadering isyertegenwoor4igd.........:. 

27.4..: 0  ,.Js  op deze vergadering het vçreis aantal ste*ngeiçhtigden nitvçrtgenwQQrdigd, dan vindt  na 

0 
yierwekeit binnen acht, weken, gen tweede vergaderjng plaats, waarin het yçreiste van artikel 27 

.Yan.4tttenint  gcldt. 0 
0:j . ............... 0  

0 
.Een, besluiti, .ontbinug vereist e meer rl.eid ,vançeider4e,;(2I)...yn geldig 
uitgebrachte stemmen. 0,  ,. -• 0 

27.6 De agenda voor de in artikel 27 lid 3 van de statuten bedoelde vergadering gaat vergezeld van 
een toelichting waarin de redenen die. tot het,yooratl,'tot ontbinding, hebben gelek.. Wordç.n: 
uiteengezet. 

27.7 De leden van de vereniging onwangen zoveel mogelijk persoonlijk de agenda met,to.eiiçhing. 

Artikel .28 ,Batig saldo en vereffening- , 0 . : . . ....' ••,,,, -. 0 

0 ..In:  geva1van ontbinding vervalt het baigsaidp van..4e vçrthgg aan .eçnsdn in het leven te 

0
0 
 0 

0 ;roepn stichting, waarvan het dgel zovel nogelijç. strpokt rnt dat van  de vereniging. 
28.2 De algemene, yergaçringdie een besluit tot ontbding neemt, kan van, de in-artikel 28 lid 1 van 

,de.st•t$en yermeidç be eming ya et aig saldo aijen met twçe/erde  (2/3) van d 
uitgebrachte ge14ige  stemmen. .. ., •. 0 

•
0 .. .\. 0 0  

28.3.., 
, 

0,0. -In geyal.van. qiflbndjng..gchiçdt.4ç yefening door .hçt .hoo.4bçstu,ur.met jachtnemizig, van 
artikel 23 en volgende van Boek 2 van het ,B rlijk Wetboek.,. •. 
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HOOFDSTUK I LEDEN 

Artikel 1 Aanmelding als lid 
1,1 De aanmelding. voor het lidmaatschap geschiedt bij de secretaris van een afdelingsbestuur of bij 

de algemeen secretaris. 
1.2 Geschiedt de aanmelding bij de secretaris van een afdelingsbestuur, dan geeft deze de 

aanmelding uiterlijk veertien dagen iiontvangst. schriftelijk door aan de ,algemeen secretars. 
1.3 Geschiedt de aanmelding bij de, algemeen secretaris dan stelt deze, uiterlijk veertien dagen na 

ontvangst de secretaris van het bestuur van de afdeling van de betrokkene schriftelijk op de 
hoogte van de. aanmelding. =.. 

1.4 'De algemeen secretaris en de secretarissen van de afdelingsbesturen zijn gehouden wijzigingen in 
de ledenadministratie na uiterlijk veertien dagen aan elkaar door te geven. 

Artikel , 2 Ontheffingen 
2.1 Door iedere betrokkene kan te allen tijde een schriftelijk verzoek tot toepassing van artikel 4 lid 

7 en 8 van de statuten aan het. hoofdbestuur worden gericht, Het verzoek dient met redenen 
omkleed te zijn. .'. .. ,. . . . . . 

2.2. Uiterlijk vier weken na ontvangst geeft het hoofdbestuur op bet verzoek een beschikking met 

11 j vermelding van de gronden waarop deze rust.  Dc  betrokkene wordt zo spoedig mogelijk van de 
..beschikking in kennis gesteld Betrokken afdelingen en districten onpgen vn deze 

•.• beschikking een afschrift.! ,.. .. . 

2;3 .. Indien .het.hoofdbestuur binnen de gestelde termijn geen beschikking beeftgegven, dan wordt: 
a. de toestemming geacht te zijn geweigerd, indien het een verzoek betreft, ,tot . toepassing van 

. . artikel '4 lid 7 van de statuten; .of .. .,, 

b. de toestemming te .zijnverleend, indien  hat  een verzoek betreft tot toepassing van artikel 4 lid 
8 van de statuten. . . 

2.4 . De ontheffing. op grond van artikel 4 lid 8 .yan de statuten gaat mop de.da,g van de beschikking 
of, indien deze niet tijdig gegeven is, op de dag dat de beschikking uiterlijk had moeten zijn 
gegeven. ..' . . , . . 

Artikel 3 Onmiddellijke beëindiging en opzegging .. .•' 

3.1 Ieder afdelings- of districtsbestuur op de hoogte van de feiten, welke het hoofdbestuur redenen 
kunnen geven het lidmaatschap van een lid op te zeggen, is verplicht hiervan,,zospoedig 
mogelijk opgave te doen aan de algemeen secretaris. 

3.2 Indien het feiten betreft, die het hoofdbestuur redenen had kunnen geven, het lidmaatschap van 
een lid op te.,  zeggen, zegt het.;hoofdbestuur, na de opgaven. op haar jt,lstheid te hebben 
gecontroleerd,.het betrokken lid het lidmaatschap op De secretarissen van de besturen van het 
district ew.de. afdeling waartoe .de betrokkene behoort, ontvangen hiervan een afschrift. 

Artikel 4 Voorstel, tot.ontzetting . . . 

4.1 Een voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap kan worden gecian door .eei. afdelingsbestuur, 
een afdelingsvergadering, een districtsbestuur, een districtsvergadering of een.lid van het 
hoofdbestuuri i..., . .. 

. 
.. . 

4.2 Het voorstel tot ontzetting wordt schriftelijk gedaan en bevat nat de redcnep, die tot de 
ontzetting moeten leiden, de naam, het adres en de woonplaats van de betrokkene, alsmede de 
afdeling waartoe hij behoort. Indien de vermelding van .naam, adres, woonplaats en afdeling niet 
volledig juist is, is het voorstel om die reden niet nietig. 

4.3 Het voorstel tot ontzetting wordt op straffe van nietigheid toegezonden aan d, algemeen 
.. . secretaris. Indien ;'artikel.25.. lid.1 van, het huishoudelijk reglement toepassing .heeft gevonden, is 

het adres van de algemeen secretaris het adres van het burçau. ,. 
., Indien. het voorstel door een. afdelings- qf districtsbestuur wordt. gda het tevens de 

naam van de afdeling respectievelijk het district, het adres van de secretaris  an  het bestuur en 
de naam en de handtekening van de voorzitter en, de secretaris of degenen die hen krachtens een 
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afdelingsbestuur. 
7.4 Het oprichtingsbesluit dient door tenminste vijf leden van de op te richten afdeling gesteund te 

worden. 

Artikel 8 Gebied en naam afdeling 
8.1 De grenzen van het gebied van de afdeling worden door het hoofdbestuur in overleg met het 

betrokken districtsbestuur en afdelingsbestuur vastgesteld. 
8.2 Binnen het gebied van een bestaande afdeling kan geen afdeling worden opgericht behoudens 

toestemming van het hoofdbestuur, gehoord de besturen van het betrokken district en van de 
bestaande afdeling. De bestaande afdeling en het betrokken district ontvangen een afschrift van 
deze beschikking, 

8.3 Binnen een gemeente kan slechts één afdeling bestaan, tenzij de algemene vergadering op 
voorstel van het hoofdbestuur hierop een uitzondering toestaat. Een besluit tot het toestaan van 
een dergelijke uitzondering wordt genomen in een daartoe bijeengeroepen vergadering en vervalt 
door een op overeenkomstige wijze, genomen besluit. 

8.4 Het gebied van een afdeling mag. de grenzen van het gebied van een provincie niet overschrij-
den, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het hoofdbestuur hierop een uitzondering 
toestaat. Een besluit tot het toestaan van een dergelijke uitzondering wordt genomen ineen 
daartoe bijeengeroepen vergadering en vervalt door een op overeenkomstige wijze genomen 
besluit. 

8,5 Voorzover een gebied niet gemeentelijk of provinciaal is ingedeeld treft het hoofdbestuur een 
regeling in overleg met de betrokken afdelingen en districten. 

8.6 Het gebied van een afdeling kan zich slechts over meer dan één gemeente uitsirekkèn indien dit 
is vastgelegd in de statuten van een afdeling. 

8.7 Een afdeling draagt de naam van de gemeente waar zij is gevestigd. Een afdeling kan een andere 
haam dragen dan die van de gemeente waar zij is gevestigd, indien deze naam is vastgelegd in 
de afdelingsstatuten. 

8.8 Tegen een beschikking omtrent de naam of het gebied van afdelingen staat voor belanghebben-
den tot uiterlijk vier weken nadat zij van de beschikking kennis hadden kunnen nemen, 
schriftelijk en met redenen omkleed beroep open bij de tweede kamer van de commissie van 
beroep. 

Artikel 9 Boekjaar afdeling 
9.1 Het boekjaar van een afdeling komt overeen met het verenigingsjaar. 

- 

Artikel 10 Fusie en splitsing van afdelingen . 

10.1 Twee of meer afdelingen kunnen, onder goedkeuring van het hoofdbestuur en in overleg met het 
hoofdbestuur en het betrokken districtsbestuur tot een fusie komen 

10.2 Een besluit tot fusie dient door de afdelingsvergaderingen van elk van de betrokken afdelingen te 
worden genomen binnen een periode van-acht weken, -. 

10.3 Zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk acht weken nadat alle betrokken afdelingsver-
gaderingen hebben besloten tot fusie, dient de fusie tot stand te worden gebracht 

10.4 Zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk vier weken na de totstandkoming van de fusie, 
dienen de goederen en bescheiden van de in de fusie betrokken afdelingen ter beschikking te 

• worden gesteld -aan het bestuur van de doorfusie ontstane afdeling. - 

10.5 Een afdeling kan onder goedkeuring van het hoofdbestuur en in overleg met het hoofdbestuur en 
het betrokken districtsbestuur tot splitsing in twee of meer afdelingen besluiten 

106 Een besluit tot splitsing dient uiterlijk na acht weken te zijn gevolgd door de oprichtingsvergade-
ringen van alle door splitsing ontstane afdelingen Het besluit tot splitsing dient te voorzien in de 
overdracht van rechten, verplichte goederen en bescheiden van de gesplitste afdeling aan de door 

• splitsing ontstane afdelingen. 
- 'I. -. 

- 17 - 



Artikel 11 Rechten en verplichtingen van afdelingen 
11.1 Het afdelingsbestuur verschaft desgevraagd aan het ho9f4besuur inlichting en omtrent de stand 

van zaken in de afdeling. 
11.2 Leden van het hoofdbestuur zijn bevoegd de afdelingsvergadering bij te wonen, tenzij de afde- 

lingsvergadering anders beslist. Leden van het hoofdbestuur zijn te  alien  tijde bevoegd om de 
afdelingsvergadering bij te wonen voorzover het hoofdbestuur om de bijeeCroeping van dé 
vergadering heeft verzocht 

11.3 Het afdelingsbestuur houdt het hoofdbestuur voortdurend op de hoogte van zijn samenstelling en 
de verdeling van de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.  

11.4 Het afdelingsbestuur-is,  verplicht er aan mee te werken dat de leden van zijn afdeling tijdig aan 
hun verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage voldoen. 

11.5 De afdelingsvergaderingen 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 standpunt van de vereniging als geheel 

11.6 Openbare politieke uitspraken door afdelingsvergadering en of afdelingsbesturen dienen uiterlijk 
zeven dagen daarna aan het districtsbestuur en aan het hoofdbestuur ter kennis gebracht te 
worden. 

11.7 Behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 5 van het huishoudelijk reglement kunnen afdelingsbe- 
sturen en overige organen van een afdeling buiten het gebied van de afdeling niet naar buiten toe 
optreden zonder voorafgaande toestemming van het hoofdbestuur.  

Artikel 12 Boekjaar district 
12.1 Het boekjaar van het district komt overeen met het verenigmgsjaar.  

Artikel 13 Splitsing en fusie districten 
13.1 Twee of meer districten kunnen onder goedkeuring van en in overleg met het hoofdbestuur tot 

een fusie komen. 
13.2 Een district dat meer dan één provincie, omvat kan onder goedkeuring van eC in overleg met het 

hoofdbestuur tot splitsing in twee of meer districten komen, mits ieder district dat zo ontstaat 
tenminste één'provincie omvat. 

13.3 De bepalingen omtrent fusie en splitsing van afdelingen zijn zoveel mogelijk van overeenkomsti- 
ge toepassing op districten. 

13.4 Het district en het hoofdbestuur zijn verplicht splitsing van een district toe te staan voorzover in 
een meerderheid van de afdelingen in een provincie, waartoe tevens de meerderheid van de leden 
in die provincie behoort, de afdelingsvergadering hierom verzoekt. 

Artikel 14 Rechten en verplichtingen van districten 
14.1 Het districtsbestuur verschaft desgevraagd, aan het hoofdbestuur inlichtingen omtrent de stand 

van zaken in het district. ,  
14.,2 Leden van het hoofdbestuur zijn bevoegd de districtsvergaderingen bij te wonen, tenzij de' 

districtsvergadering anders beslist. Leden van het hoofdbestuur zijn te allen tijde bevoegd om de 
districtsvergadering bij te wonen voorzover het hoofdbestuur om de bijeenroepmg van de 
vergadering heeft verzocht 

• 14.3 ' Het districtsbestuur houdt het hoofdbestuur voortdurend op de hoogte van zijn samenstelling, de 
verdeling van de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester en de' verdere taakverde- 

• 
'  'ling  benodigd voor het bijeenroepen van raden van advies. 

14.4 De districtsvergaderingen en de districtsbesturen zijn bevoegd namens het district openbare 
• 

. 
' ' politieke uitspraken te doen. Zij dragen er daarbij zorg voor dat geen onduidelijkheid kan 

ontstaan over het standpunt van de vereniging als geheel 
14.5` Openbare politieke uitspraken door districtsvergaderingen of districtsbesturen dienen uiterlijk 

zeven dagen daarna aan de betrokken afdelmgsbesturen en aan het hoofdbestuur ter kennis 
gebracht te worden, . •• 

14.6 Behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 4 van het huishoudelijk reglement kunnen districtsbe- 



sturen en overige organen van een district buiten het gebied van het diWipt.infot naar buiten toe 
optreden zonder voorafgaande toestemming van het hoofdbestuur 

HOOFDSTUK  IV  HOOFDBESTUUR 

Artikel 15 Benoeming 
15.1 De leden van het hoofdbestuur worden door de jaarlijkse algemene vergadering benoemd voor 

de tijd tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering. Op de dag van die vergadering treden 
alle zittende leden af. 

15.2 De leden van het hoofdbestuur zijn ten hoogste drie achtereenvolgende malen benoembaar. 
15.3 In een tussentijds ontstane vacature wordt voorzien door de eerstvolgende algemene vergadering. 

Benoeming 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 

15.4 Leden van het hoofdbestuur kunnen niet worden benoemd alvorens zij in een geheime en 
schriftelijke stemming, zoals bedoeld in artikel 47 van het huishoudelijk reglement, een 
meerderheid hebben behaald. 

15.5 Indien een tussentijdse vacature ontstaat na het, verzenden van de in artikel 37 lid 1 van het huis-
houdelijk reglement bedoelde agenda, kan benoeming op de eerstvolgende algemene vergadering 
slechts plaatsvinden indien hiertoe de agenda conform artikel 37 lid 4 van het huishoudelijk 
reglement wordt gewijzigd. Bevoegd tot kandidaatstelling voor zetels in het hoofdbestuur zijn nu 
één of meer leden, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten, afdelingsvergaderingen en het 
hoofdbestuur. 

15.6 Indien na het verzenden van de in artikel 37 lid 1 van het huishoudelijk reglement bedoelde 
agenda, maar voor de opening van de algemene vergadering, alle voor een bepaalde vacature 
gestelde kandidaten vervallen, zijn bevoegd tot kandidaatstelling voor zetels in het hoofdbestuur 
één of meer leden, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten, afdelingsvergaderingen en het 
hoofdbestuur. 

15.7 In een na de opening van de algemene. vergadering ontstane vacature wordt voorzien door de 
eerstvolgende algemene vergadering. 

15.8 Indien voor een vacature geen enkele kandidaat is gesteld wordt hierin voorzien door de 
eerstvolgende algemene vergadering. 

15.9 Kandidaten die zijn gesteld op de in artikel 15 lid 5 en 6 van het huishoudelijk reglement 
gestelde wijze kunnen slechts worden benoemd tot de algemene vergadering, volgend op de 
algemene vergadering waarop zij zijn benoemd. 

Artikel 16 Kandidaatstelling , .. 

16.1 Bevoegd tot kandidaatstelling, voor zetels in het hoofdbestuur  zijn één of meer leden zoals 
bedoeld in artikel 4 lid 1. van de statuten, de afdelingsvergaderingen en het hoofdbestuur. 

16.2 Het hoofdbestuur stelt voor een vacature, die geen voordracht tot herbenoeming is, niet eerder 
een kandidaat, dan een week nadat zij de afdelingen schriftelijk van de vacature op de hoogte 
heeft gesteld.  

16.3 Het hoofdbestuur kan uiterlijk negen weken voor de datum van de algemene vergadering 
kandidaten stellen. 

16.4 Op straffe van nietigheid van de kandidaatstelling gaat het hoofdbestuur hier niet toe over. 
voordat-zij van de kandidaat te stellen persoon een verklaring heeft ontvangen waarin deze 
verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden. . 

16.5 Afdelingsvergaderingen en één of meer leden, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten, 
kunnen uiterlijk vijf weken voor de datum van de algemene vergaderingkandidaten stellen. 

16.6 Zodra de kandidaatstelling heeft plaatsgevonden, deelt de secretaris van de afdelingsvergadering 
aan de algemeen secretaris mede wie door de afdelingsvergadering 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 door een 
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afdelingsvergadering als bijlage:. - 

a een exemplaar van de convoçatie voor de afdelmsvergadermg waarin kandidaatstelling heeft 
plaatsgevonden; en 
1,. een verklaring van de kandidaatgestelde, waarin hij verklaart een eventuele benoeming te 
aanvaarden. 

16.7 Indien een kandidaatstelling geschiedt door één of meer leden, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 
van de statuten, delen deze leden aan de algemeen secretaris mede wie door deze leden 
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 een verklaring van de kandidaatgestelde, waarin hij verklaart een eventuele 
benoeming te aanvaarden 

Artikel 17 Incompatibiliteiten 
17.1 Het hoofdbestuurslidmaat.schap van de vereniging is onverenigbaar met 

a. het lidmaatschap van een afdelingsbestuur; 
b. het lidmaatschap van een districtsbestuur; 
C. het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de kascommissie, bedoeld in artikel 15 
lid 2 van de statuten; 
d. het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van één van beide kamers van de 
commissie van beroep, bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statuten en in artikel 35 lid 1 van het 
huishoudelijk reglement; 
e. het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de redactieraad, bedoeld in artikel 50 

lid 5 van het huishoudelijk reglement; 
L het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de arbitrageraad, bedoeld in artikel 7 
lid 1 van het secretariaatsreglemçnt; 
g. het hoofdredacteurschap; en 
h het voorzitterschap van een door de algemene vergadering ingestelde commissie, bedoeld in 
artikel 51 lid 1 van het huishoudelijk reglement. 

Artikel 18 Dagelijks bestuur 
18.1 1 Het dagelijks bestuur bestaat minimaal uit de navolgende hoofdbestuursleden: 

a. de landelijk voorzitter; 
b. de vice-voorzitter; , 

c. de algemeen secretaris; en 
d. de landelijk penningmeester. 
Het hoofdbestuur kan uit zijn midden meer dan vier dagelijks bestuursleden benoemen, waarbij 
dan het aantal dagelijks hoofdbestuursleden niet meer dan de helft van het aantal hoofdbestuurs-
leden min één mag zijn. 

18.2 Het dagelijks bestuur ziet toe op de uitvoering van  besluiten van het hoofdbestuur Het dagelijks 
bestuur is bevoegd zaken af te handelen voorzover die geen uitstel dulden en niet in het 
bijzonder tot de taak van een bepaald hoofdbestuurslid behoren. Voorts is het dagelijks bestuur 
belast met alle taken die daaraan door het hoofdbestuur zijn opgedragen.: 

18.3 Het dagelijks bestuur brengt in iedere hoofdbestuursvergadering verslag uit van de zaken die het 
heeft behandeld en legt hierover verantwoording af aan het hoofdbestuur. 

184 Besluiten van het dagelijks bestuur dienen door een meerderheid van de leden daarvan gesteund 
te worden.  

Artikel 19 Voorzitter  

19 1 1 De landelijk voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, leidt de vergadering van het 
hoofdbestuur.  

19.2 - Hij regelt in overleg met de algemeen secretaris  de agenda van de vergadering van het 
hoofdbestuur. , .- 
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afdelingsvergadéring als bijlage: 
a een exemplaar van de convocatie voor de afdelingsvergadering waarin kandidaatstelling heeft 
plaatsgevonden; en 
b een. verklaring van de kndidaatgestelde, waarin hij verklaart een eventuele benoeming te 
aanvaarden.. 

16.7 . Indien een kandidaatstelling geschiedt door, één of meer leden, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 
van de statuten, delen deze leden aan de. algemeen secretaris mede wie door deze leden 
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., een verklaring van de kandidaatgestelde, waarin hij verklaart een eventuele 
benoeming,te aanvaarden. . . 

Artikel 17 Incompatibiliteiten  

17.1 Het hoofdbestuurslidmaatschap van de vereniging is onverenigbaar met 
a.'-het lidmaatschap van een afdelingsbestuur, 
b het lidmaatschap van een districtsbestuur, 
c het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de kascommissie, bedoeld in artikel 15 
lid 2 van de statuten, 
d het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van een van beide kamers van de 
commissie van beroep, bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statuten en in artikel 35 lid 1 van het 
huishoudelijk reglement, 
e het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de redactieraad, bedoeld in artikel 50 
lid 5 van het huishoudelijk reglement;. 
L het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de arbitrageÈaad, bedoeld in artikel 7 
lid 1 van het secretariaatsreglement; 
g. het hoofdredacteurschap; en 

,. 

h het voorzitterschap van een door de algemene vergadering ulgestelde commissie, bedoeld in 
artikel 51 lid 1 van het- huishoudelijk reglement. 

Artikel 18. Dagelijks bestuur  

18,1 Het dagelijks bestuur bestaat minimaal uit de navolgende boofdbestuursleden 
a. de landelijk voorzitter; 
b. de vice-voorzitter; . ., . •' . 

C. de algemeen secretaris, en 
d. de landelijk penningm'eéster...'.  

Het hoofdbestuur kan uit zijn midden meer dan vier dagelijks bestuursleden benoemen, waarbij 
dan het aantal dagelijks hoofdbestuursleden niet meer dan' de helft van het aantal hoofdbestuurs- 
leden min één mag zijn. 

18.2 Het dagelijks bestuur ziet toe op de uitvoering van besluiten van het hoofdbestéur; Het dagelijks 
bestuur is bevoegd zaken af te handelen voorzover, die geen uitstel dulden en niet in het 
bijzonder tot de taak van een bepaald hoofdbestuurslid behoren Voorts is het dagelijks bestuur 
belast met alle taken die daaraan door het hoofdbestuur zijn .opgedragén. 

18.3 Het dagelijks bestuur brengt in iedere hoofdbestuursvergadering verslag uit van de zaken die het 
heeft behandeld en legt hierover verantwoording af aan het hoofdbestuur. 

18.4 Besluiten van het dagelijks bestuur dienen door een meerderheid van de leden daarvan gesteund 
te worden. 

Artikel 19 Voorzitter . . 

19.1 De landelijk voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, leidt de vergadering van het 
hoofdbestuur. . . . ..' 

. - 

19.2 Hij regelt !n overleg met de algemeen secretaris de agenda van de vergadering van het 
'hoofdbestuur. . , 

1 - 
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Artike120. Algemeen secretaris 
20.1 De algemeen secretaris zorgt voor het bijhouden van het register van leden en landelijke 

donateurs, beheert het archief van de vereniging, maan 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. 

20.2 Op de jaarlijkse vergadering brengt hij verslag uit omtrent de handelingen en de toestand van de 
vereniging in het afgelopen jaar. Uiterlijk vier weken voor de jaarlijkse- algemene vergadering 
doet hij de secretarissen van de besturen van de afdelingen en districten een schriftelijk 
jaarverslag toekomen. 

20,3 1 De secretaris brengt de besluiten van de aLgemene vergadering en de besluiten van algemene 
aard van het hoofdbestuur uiterlijk vier weken daarna door middel van een circulaire ter kennis 
van de afdelingen en districten. 

Artikel 21 Landelijk penningmeester 
21.1 De landelijk penningmeester doet in de Jaarlijkse algemene vergadering rekening en verantwoor- 

ding van zijn beheer en brengt verslag uit over de financiële toestand van de vereniging. 
Uiterlijk vier weken voorde jaarlijkse algemene vergadering doet hij de secretarissen van de 
besturen van de afdelingen en districten het financieel jaarverslag van het afgelopen jaar 
toekomen. 

21.2 De landelijk penningmeester legt aan de jaarlijkse algemene vergadering de voorlopige begroting 
voor het nieuwe verenigingsjaar ter goedkeuring voor. Op de najaarsvergadering wordt de 
definitieve begroting vastgesteld. De penningmeester zendt de voorlopige en de definitieve 
begroting uiterlijk vier weken voor de algemene vergadering waarin die zal worden vastgesteld 
aan de secretarissen van de besturen van de afdelingen en districten. 

Artikel 22 Verdere taakverdeling 
2.1 Met inachtneming van de artikelen 19, 20 en 21 van het huishoudelijk reglement wordt de 

verdere taakverdeling van de leden van het hoofdbestuur door het hoofdbestuur vastgesteld. De 
aldus vastgestelde taakverdeling wordt in de in artikel 20 lid 3 van het huishoudelijk reglement 
bedoelde circulaire bekend gemaakt. 

22.2 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 
aangewezen. 

22.3 De landelijk voorzitter, de algemeen secretaris en de vice-voorzitter.zijn gezamenlijk bevoegd 
om namens het hoofdbestuur procedurele beslissingen te nemen in ontzettings- en beroepsproce-
dures. Het hoofdbestuur wijst voor elk van deze hoofdbestuursleden en plaatsvervanger aan 
waar het deze bevoegdheid betreft. 

rn1 
23.1: Bestuursbesluiten kunnen alleen genomen worden in vergaderingen waarin tenminste de / 

meerderheid van de hoofdbestuursleden aanwezig is. 
23.2 Besluiten van het hoofdbestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de 

stemmen staken geeft destèm van de voor2itter van de vergadering de doorslag. 

Artikel 24 Ontzetting uit functie 
24.1 Het hoofdbestuur is bevoegd leden van een districtsbestuur, uit hun functie te schorsen en te 

ontzetten indien zij niet voldoen aan het voorgeschrevene in of in strijd.handelen met de statuten 
en de reglementen van de vereniging. 

24.2 .Alvorens.tot ontzetting uit functie over te gaan stelt het hoofdbestuur het betrokken bestuurslid 
vooraf in de gelegenheid zich ;te doen horen. ' 

24.3 Het hoofdbestuur stelt hiertoe datum, plaats en tijdstip vast. 
24.4 De betrokkene wordt opgeroepen  on  zich te doen horen door middel van een aangetekend 

schrijven. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. 
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Het hoofdbestuur is ongeacht het verschijnen van betrokkene bevoegd om een beschikking tot 
ontzetting uit de functie te geven. 

24.5 Naast betrokkene wordt het districtsbestuur gehoord. 
24.6 Uiterlijk veertien dagen nadat betrokkene in de gelegenheid was zich te doen horen, geeft het 

hoofdbestuur zijn beschikking. 
24.7 De beschikking wordt met redenen omkleed  onmiddellijk door middel van een aangetekend 

schrijven aan betrokkene medegedeeld. De beschikking treedt in werking op het moment waarop 
de beschikking is verzonden. Het districtsbestuur ontvangt van de beschikking een afschrift. 

24.8 Indien de beschikking inhoudt ontzetting uit 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. 

Artikel25 Overige bevoegdheden 
25,1 Het hoofdbestuur kan de beschikking hebben over een bureau, verbonden aan het secretariaat 

waarvan het personeel door het hoofdbestuur wordt aangesteld. 
25.2 Indien het hoofdbestuur de beschikking heeft over een bureau is het adres van het hoofdbestuur, 

de algemene vergadering, de raden van advies, de commissie van beroep, de redactieraad en: de 
arbitrageraad, het adres van het bureau. 

Artikel 26 Overige verplichtingen 
26.1 Het hoofdbestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en 

met de dagelijkse leiding van de vereniging. 
26.2 Het hoofdbestuur vergadert wanneer de voorzitter dit nodig acht of twee andere leden van het 

bestuur hem dit veriöeken. 
26.3 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. 

26.4 Het hoofdbestuur verleent aan niemand inzagë in de ledenadministratie, met uitzondering van 
afdelings- en districtsbesturen voorzover het leden van betreffende afdeling en/of districten 
betreft. 

26.5 Indien de afdelingsvergadering daartoe besluit en vervolgens het afdelingsbestuur dit besluit 
uiterlijk dertig november schriftelijk aan de algemeen secretaris heeft medegedeeld, verleent het 
hoofdbestuur in het daaropvolgende verenigingsjaar aan het betreffende districtsbestuur geen 
inzage in de ledenadministratie voorzover het leden van die afdeling betreft. 

Artikel 27 Samenstelling jaarlijkse bijdrage 
27.1 De jaarlijkse bijdrage bestaat uit een afdelingsdeel, een districtsdeel en een landelijk deel. 
27.2 Het afdelingsdeel wordt jaarlijks in het verenigingsjaar voorafgaande aan dat waarvoor het zal 

gelden vastgesteld door de afdelingsvergadering'.- 
27.3 De penningmeester van het afdelingsbestuur deelt de grootte van het afdelingsdeel uiterlijk vier 

weken voor de aanvang van het verenigingsjaar'-'mee aan de landelijk penningmeester. 
27,4 Het districtsdeel wordt jaarlijks in het veetiigthgjaar voorafgaande aan dat waarvoor het zal 

gelden vastgesteld door de districtsvergadering. 
27.5 De penningmeester van het districtsbesiiur deelt de grootte van het districtsdeel uiterlijk vier 

weken voor de âanvangTvait liet verenigingsjaar mee aan de landelijk penningmeester. 
27.6 Het landelijk deel wordt jaarlijks door de algemene vergadering in het jaar voorafgaand aan dat 

waarvoor liet 2a1 gelden vaststelling geschiedt door de jaarlijkse 
algemene vergadering, de definitieve vaststelliidoor de najaarsvergadering. 

27.7 Gelijktijdig met het landelijk deel stelt de algemene vergadering ook richtbedragen voor het 
afdelingsdeel en het districtsdeel vast. Voorzover de penningmeester van een afdeling of district 
Iïálááttiidig het door de afdelingsvergadering of districtsvergadering vastgestelde bedrag door te 
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geven, geldt voor de betreffende afdeling of het betreffende district het richtbedrag. 

Artikel 28 Vermindering jaarlijkse bijdrage 
28.1 Het hoofdbestuur kan een lid vrijstelling of vermindering van de jaarlijkse bijdrage verlenen 

indien hij daartoe een met redenen omkleed verzoek indient. De betrokkene wordt geacht 
volledig aan zijn btalingsplicht te hebben voldaan. 

Artikel 29 Inning en afdracht jaarlijkse bijdrage 
29.1 De landeljk penningmeester is verantwoordelijk voor de inning van dejaarlijkse bijdrage. 
29.2 De landelijk penningmeester draagt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf wekén na iedere 

peildatum de ontvangen afdelings- en districtsdelen aan de desbetreffende afdelings- en 
districtsbesturen af. 

29.3 De landelijk penningmeester kan van deze verplichting voor de duur van ten hoogste twintig 
weken ontheven worden door eenbesluit daartoe van de algernenevergadering. 

Artikel 30 Bijzondere bijdragen 
. 

30.1 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. 

Artikel 31 Vaststelling donatieL,  I 
31.1 Er wordt geen minimum bedrag voor donaties vastgesteld. 
31.2 Het hoofdbestuur stelt een bedrag vast bij betaling waarvan of van een hoger bedrag de landelijk 

donateur op kosten van de vereniging het verenigingsblad.óntvangt. 

tllej i JIJ11IJC'I •JiU.If I i&'L• ij 

Artikel 32 Instellen van beroep bij de eerste kamer van de commissie van beroep 
32.1 Tegen beschikkingen van het hoofdbestuur staat beroep open bij de eerste kamer van de 

commissie van beroep, met uitzondering van beschikkingen inzake: 
a. het verlenen of onthouden van goedkeuring aan afwijking of wijziging van de afdelingsstatu-
ten; 
b. de naam of het gebied van een afdeling; 
c. het verlenen of onthouden van goedkeuring aan het districtsreglement of wijziging daarvan; en 
d. de naam of het gebied van een district. 
Evenzo staat beroep open tegen de kennelijke weigering van het hoofdbestuur om een 
beschikking af te geven. 

32.2 Het instellen van dit beroep geschiedt met redenen omkleed bij aangetekend schrijven gericht 
aan de algemeen secretaris binnen de toepasselijke termijnen. 

32.3 Het beroep kam worden ingesteld op gronden van: 
a. de beschikking strijdt met de wet, de statuten of de door de algemene vergadering vastgestelde 
reglementen; en . . 

b. de beschikking strijdt met de goede trouw, redelijkheid of billijkheid. 
32.4 Indien beroep wordt ingesteld tegen de kennelijke weigering om een beschikking te geven, 

geschiedt dit op dezelfde wijze tenminste vier, maar uiterlijk acht weken nadat het hoofdbestuur 
schriftelijk om een beschikking is verzocht. 

32.5 . . De algemeen secretaris stelt onmiddellijk de leden van de eerste kamer van de commissie van 
beroep van het beroep in kennis. . . . 

32.6 : De eerste kamer van de commissie van beroep wijst uit haar midden een voorzitter aan. 
32.7 De voorzitter van de eerste kamer van de commissie van beroep beslist overeen voorlopige 

voorziening bij tussentijdse uitspraak op verzoek van de Mager.  
32.8 De eerste kamer van de commissie van beroep doet uitspraak uiterlijk vjer ieken nadat zij van 

het beroep in kennis is gesteld. Zij kan deze termijn met telkens vier weken verlengen tot ten 
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hoogste twintig weken. 
32.9 Betrokkenen en de algemeen secretaris ontvangen een afschrift win de uitspraak.  Dc  algemeen 

secretaris publiceert de uitspraak, uiterlijk vier weken na ontvangst, in de in artikel 20 lid 3 van 
het h&ihoudelijk reglement bedoelde circulaire. 

Artikel 33 Hoger beroep tegen de uitspraak van de eerste kamer van de commissie van beroep 
33.1 De betrokkenen kunnen uiterlijk vier weken na schriftelijke bekendmaking van de uitspraak van 

de 'e6rtc kamer van de commissie van beroep tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan bij de 
algeniène vergadering. 

33.2 Het hoger beroep wordt met redenen omkleed bij aangetekend schrijven toegezonden aan de 
algemeen secretaris. 

33.3 Evenzo staat hoger beroep open tegen de kennelijke weigering van de eerste kamer van de 
:comthlssie van beroep om een uitspraak te doen. 

33,4 . Indien,-beroep wordt ingesteld tegen de kennelijke weigering van de eerste kamer van de 
commissie van beroep om een uitspraak te doen geschiedt dit tenminste. één dag, maar uiterlijk 
vier weken nadat de eerste kamer van de commissie van beroep uitspraak had moeten doen dan 
wel de termijn met vier weken had moeten verlengen. . 

Artikel 34 Instellen van beroep hij de tweede kamer van de commissie van beroep 
34.1 Bij de tweede kamer van de commissie van beroep staat beroepp, open tegen: 

a. het door het hoofdbestuur verlenen of onthouden van goedkeuring aan de afwijkingen of 
wijzigingen van de afdelingsstatuten; 
b. de naam of het gebied van een afdeling; C. 
c. het door het hoofdbestuur verlenen of onthouden van goedkeuring of wijziging van het 
districtsreglement; en 
d. ddnaam of het gebied van een district. 

34.2 Tegen besluiten van een afdelingsvergadering staat beroep open bij de tweede kamer van de 
commissie van beroep voor: 
a. ieder lid van de afdeling; en  

b. het hoofdbestuur. 
Evenzo staat beroep open tegen nalatigheid van de afdelingsvergadering om een, besluit te 

•1. 1'nethen. Geen beroep staat open tegen besluiten die de goedkeuring van het hoofdbestuur 
behoeven. 

34.3 Tegen besluiten van een districtsvergadering staat beroep open bij de tweede kamer van de 
• commissie van beroep voor: 

a. iedere aangesloten afdeling; en . 

b. het hoofdbestuur. 
Evenzo staat beroep open tegen nalatigheid van de districtsvergadering om een besluit te nemen. 

34.4 ' Geen beroep staat open tegen besluiten die de goedkeuring ,van het, hoofdbestuur behoeven. 
34.5 " ' Het instellen van dit beroep geschiedt metredenen omkleed bij aangetekend schrijven gericht 

aan de algemeen secretaris binnen de toepasselijke termijnen. 
34.6 Grond van beroep tegen een afdelingsvergadering kan slechts zijn dat een besluit of de 

nalatigheid een besluit te nemen strijdt met: 
• a. de wet, de afdelingsstatuten of de door de algemene vergadering vastgestelde statuten en 

reglementen; en . 

b. de goede trouw, redelijkheid en billijkheid.... 
34.7 Grond van beroep tegen een districtsvergadering kan slechts zijn dat eenbesluit of de nalatigheid 

een bes Juit  te nemen strijdt met: ' . . 

a. de wet, de districtsreglementen of de door de algemene vergadering vastgestelde statuten en 
;eglementen; en • . 

b.'de goede' trouw, redelijkheid en billijkheid. 
34.8 '' De algemeen secretaris stelt onmiddellijk de leden van de tweede kamer van de commissie van 

beroep van. het beroep in kennis. 
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34.9 De tweede kamer van de commissie van beroep wijst uit haar midden een voorzitter aan. 
34d0 Dev6rzittervànde tweede kamervan de commissie van .beroep beslist op verzoek van de 

• klagerbij tussentijdse uitspraak over deseh&sendewerking van het.beroep. 
34.11 De tweede kamer van de commissie van beroei doet uitspraak uiterlijk vierweken ,  nadat zij van 

het beroep in kennis is gesteld. Zij kan deze termijn ten hoogste met éénmaal vier weken verlen-
gen. 

34.12 De uitspraak van de tweede kamer van de commissie van beroep is bindend. 
34.13 Betrokkenen en de algemeen secretaris ontvangen een afschrift van de uitspraak. De algemeen 

secretaris publiceert de uitspraak, uiterlijk vier weken na ontvangst, in. de in artikel 20 lid 3 van 
het huishoudelijk reglement bedoelde • circulaire. 

Artikel J5:  Werkwijze 
35.1 De beide kamers van de commissie van beroep bestaan uit, drie. ledën en drie plaatsvervangende 

leden, die voor een periode van drie jaar door de algemene.vergadering.worden benoemd uit de 
Leden, de ereleden en de landelijke leden .van: verdienste....... r . •. .. 

3.2 De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel uitmaken van het hoofdbestuur of van 
een afdelings- of districtsbestuur; :. •. 

: . 

35.3 En lid van de leden van elke kamer van de commissie van beroep is plaatsvervangend lid bij de 
andere kamer. •• •.• . 

35.4 Elk jaar treedt van elke kamer van de commissie van beroep een lid en een plaatsvervangend lid 
af. S • . . . 

35.5 De leden en plaatsvervangende leden van de commissie van beroep zijn ten hoogste twee 
achtereenvolgende malen benoembaar. . . . •• 

35.6 Voorzover nodig wordt de wijze van aftreding bijl loting vastgesteld. 
35.7 De commissie van beroep is een onafhankelijk lichaam, dat geen verantwoording verschuldigd is 

aan de algemene vergadering of aan enig ander orgaan van de vereniging.' Zij stelt haar eigen 
Wérkwijze Vast. .. . . :•• •.... . . .'.. 

HOOFDSTUK  VII  ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 36:.  \1oorlopigeageuda . .., • ... . • . ... . • . 

36.1 Zo spoedig mogelijk doch : uiterlijk negen weken voor de dag van de algemene vergadering doet 
de algemeen secretaris aan de afdelingsbesturen en districtsbesturen mededeling van plaats, tijd 
en voorlopige agenda van de algemene vergadering. 

36.2 De afdelingsbesturen roepen een afdelingsvergadering bijeen ter voorbereiding van de algemene 
vergadering. Deze afdelingsvergadering wordt uiterlijk zes weken voor, de dag van de algemene 
vergadering gehouden. 

36.3 De  afdelingsvergaderingen kunnen tot uiterlijk vijf weken voor de dag van de algemene 
vergaderingvoorstellen doen tot wijziging of aanvulling van de voorlopige agenda. Deze 
voorstelféridiënen door het bestuur van de afdeling bij de algemeen secretaris te worden 
ingediend. .. • . . .... . 

........ .... . .......... . .. 

Artikel 37 Agenda • . .. . .5
.. . 

••. 

37.1 Uiterlijk vier weken voor de dag de.. algemene. vergadering doet de algemeen secretaris aan de 
afdelingsbesturen en districtsbesturen de agenda toekomen. . 

37.2 Deze agenda bestaat uit de voorlopige agenda met daarin verwerkt de door de afdelingsvergade-
ringen gedane voorstellen tot wijziging of. aanvulling. Het hoofdbestuur kan vanwege feiten die 
zich na het verzenden van de voorlopige agenda hebben .voorgedaan ook wijzigingen of 
aanvullingen aanbrengen onder opgaaf van bedoelde feiten. 

37.3 Indien het hoofdbestuur vanwege feiten die zich na het verzenden van de voorlopige agenda 
hebben voorgedaan wijzigingen of aanvullingen in de.definitieve agenda aanbrengt met 
betrekking töt de dOor het hoofdbestûut gestèlde kandidaten, zijn de. afdelingen en één of meer 
leden, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten tot uiterlijk Veertien dagen voor de 
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algemene vergadering nog bevoegd kandidaten te stellen, waarbij artikel 16 lid 6 en 7 van het 
• huishoudelijk reglement van overeenkomstige toepassing is. Het hoofdbestuur, zendt een 

dergelijke aanvulling op de agenda binnen uiterlijk zeven dagen aan de afdelingsbesturen en 
• districtsbesturen. . 

37.4.........., Nadat de agenda, waarin begrepen de in artikel 37 lid 3 van bet huishoudelijk reglement 
bedoelde aanvulling, is verzonden, is wijziging  daarvan slechts. mogelijk bij een Wet een 
meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen,  genomen besluit. 

Artikel 38 Rechten en verplichtingen 
38.1 De algemene vergadering is bevoegd alle vraagstukken in behandeling te.nemen, 
38,2 'T; De algemene vergadering is verplicht alle geagendeerde onderwerpen in behandeling te nemen. 
38.3 De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor de gehele vereniging. 
38.4 .....De algemene vergadering stelt .bijzondere reglementen vast. 
38.5'. ,. De algemene vergadering kan besluiten de behandeling van en de. beslissing over bepaalde 

vraagstukken of voorstellen te verwijzen naar het hoofdbestuur of een krachtens artikel 51 lid 1 
van het huishoudelijk reglement ingestelde commissie. 

Artikel 39 Notulen  

De secretaris van -de algemene vergadering maakt notulen van het.verhandelde in de algemene 
vergadering. Deze notulen omvatten tenminste: 
a.,.e,çn opgave van de vertegenwoordigde afdelingen en leden,die e.en stem verworven hebben op 
basis van het, bepaalde in artikel. 19 lid 4 en .5 van de statuten; 
b. de agenda; ... . . 

,. 
, 

. 

c. de genomen besluiten;, 
d. de uitslag van de, schriftelijk gehouden stçmmingen;  en 

-;,e. de toezeggingen door het hoofdbestuur aan de.algemene vergadering gedaan. 
39.2 . De algemeen secretaris zendt de notulen uiterlijk acht weken .na de algemene vergadering toe aan 

alle afdelingsbesturen en districtsbesturen. 
39.3 De notulen worden door de, eerste algemene, vergadering na het toezenden van de notulen aan de 

afdelingsbesturen en districtsbesturen vastgesteld.. . , 

Artikel 40.; Besloten vergadering .. , 

40.1 .. De algemene vergadering is openbaar. . ... . 
, 

40.2 In uitzondering hierop kan de algemene vergadering besluiten tot, behandeling van één of meer 
punten van de agenda in besloten vergadering. Een voorstel tot besloten vergadering kan worden 
gedaan door alle ter algemene vergadering aanwezige leden. De behandeling vindt in besloten 
'vergadering plaats. . 

40.3. ' 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 de besloten vergadering is besproken. 

ArtikL 4U :Afgevaardigden  

41,1 .........Hoofdbestuursleden, de, hoofdredacteur en voorzitters van één der door de algemene vergadering 
ingestelde commissies, bedoeld in artikel 51 lid 1 van het huishoudelijk reglement, en voorzover 
het 'betreft de algemene. vergadering waarin hun verkiezing respectievelijk aftreden plaatsvindt, 
kandidaat- enoud-hoofdbestuursleden, kandidaat- en oud-hoofdredacteuren en kandidaat- en oud-
voorzitters van.één'der door de algemene vergadering ingestelde commissies, bedoeld in artikel 
:5.1 lid :1  van het huishoudelijk reglement, kunnen geen afgevaardigde naar de, algemene vergade- 
ring zijn. . . ... 

De afdelingsbesturen zijn verplicht er.zorg voor te dragen, dat uiterlijk bij het begin van de 
algemene vergadering de namen van de afgevaardigden en de reserve-afgevaardigden bij de 
algeneen secretaris bekend zijn. l3ij het niet of niet tijdig voldoen hieraan vervalt het stemrecht. 
Afgevaardigden, reserve-afgevaardigden.en leden die, een stem verworven hebben op grond van 
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het bepaalde in artikel 19 lid 4 en 5 van* de statuten en andere leden die door overdracht van 
stemmen stemgerechtigd zijn geworden, zijn slechts stemgerechtigd nadat zij zich ter vergadering 
hebben laten registreren. 

41.3 Een afgevaardigde, of een reserve-afgevaardigde die voorzover er onvoldoende andere 
afgevaardigden of reserve-afgevaardigden zijn alsook leden die een stem hebben verworven op 
grond van het bepaalde in artikel 20 lid .4 en 5 van de landelijke statuten, zijn stemmen aan een 
ander lid wil overdragen, doet hiervan schriftelijk opgave aan de secretaris van de algemene 
vergadering. 

Artikel 42 Jaarlijkse algemene vergadering 
42.1 De tVÖorlöpige agenda en de agenda van de jarlijkse algemene vergadering vermelden in ieder 

geval de volgende onderwerpen:  
a. het verslag van het hoofdbestuur over het áfgèlopen verenigingsjaar, waaronder het jaarverslag 
van de algemeen secretaris, het jaarverslag van de landelijk penningmeester en het beleid van het 
hoofdbestuur in het afgelopen verenigingsjaar; 
b. het verslag van de kascommissie; 
c. het verslag van de hoofdredacteur van het verenigingsblad over het afgelopen verenigingsjaar; 
d. de voorlopige begroting van het komende verenigingsjaar; 
e. de voorlopige vaststelling van het landelijk deel van de jaarlijkse bijdrage en de richtbedragen 
voor het afdelingsdeel en het districtsdel van de jaarlijkse bijdrage; 
L de benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de kascommissie; 
g. de benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de beide kamers van de 
commissie van beroep. De voorlopige agenda of de toelichting daarop vermeldt welke leden en 
plaatsvervangende leden aan de beurt zijn om af te treden en de namen van de door het 
hoofdbestuur voor de daardoor ontstane vacatures gestelde kandidaten. De agenda of de 
toelichting daarop vermeldt de zittende leden en plaatsvervangende leden, de leden en 
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 en plaatsvervangende leden van de redactieraad. De voorlopige 
agenda of de toelichting daarop vermeldt welke leden en plaatsvervangende leden aan de beurt 
zijn om af te treden en de namen van de door het hoofdbestuur voor de daardoor ontstane 
vacatures gestelde kandidaten. De agenda of de toelichting daarop vermeldt de zittende leden en 
plaatsvervangende leden, de leden en plaatsvervangende leden die aan de beurt zijn om af te 
treden en alle voor de ontstane vacatures gestelde kandidaten; 
1. de benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de arbitrageraad. De voorlopige 
agenda Of de toelichting daarop vermeldt Welke leden en plaatsvervangende leden aan de beurt 
zijn om af te treden en de namen van de door het hoofdbestuur voor de daardoor ontstane 

• 
vacatureSgestelde kandidaten. De agenda of de toelichting daarop vermeldt de zittende leden en 
plaatsvervangende leden, de leden'en plaatsvervangende leden die aan de beurt zijn om af te 
treden en alle voor de ontstane vacatures gestelde kandidaten; 
j. de vaststelling van het beleid en de benoeming van de voorzitters van door de algemene 
vergadering ingestelde commissies, bedoeld in artikel 54 lid 1 van het huishoudelijk reglement; 
k. de vaststelling van het beleid betreffende het verefligingsblad en de benoeming van de 

• hoofdrédacteur; 
L dé 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 opgave, voorzover zij door een afdeling of één of meer 
leden, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten, kandidaat gesteld zijn, van de namen van 
die afdelingen en/of die leden; en 
m. de vaststelling van de plaats en datUm van de volgende jaarlijkse algemene vergadering. 

42.2 Behoudens het onder artikel 42 lid 1 sub mvan het huishoudelijk reglement vermelde kan de 
jaarlijkse algemene vergadering de:  behandeling van en de beslissing over de hierboven vermelde 
onderwerpeii niet delegeren aan een andér Orgaan. 
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42.3 
1

Behoudens het onder artikel 42 lid 1 sub m van het huishoudelijk reglement vermelde kan de 
jaarlijkse algemene vergadering evenmin de behandeling van en de beslissing(en) over één of 
meer van de hierboven genoemde onderwerpen uitstellen tot een volgende algemene vergadering. 

Artikel 43 Najaarsvergadering 
43.1 De voorlopige agenda en de agenda van de najaarsvergadering vermelden in ieder geval de 

volgende onderwerpen: 
a. de definitieve begroting voor het komende verenigingsjaar; 
b. de definitieve vaststelling van het landelijk deel van de jaarlijkse bijdrage en de richtbedragen 
voor het afdelingsdeel en districtsdeel van de jaarlijkse bijdrage; 
c. vaststelling plaats en datum volgende najaarsvergadering; en 
d. de vaststelling van het beleidsplan van het hoofdbestuur voor het komende verenigingsjaar. 

43.2 Voorzover bij de agenda van de najaarsvergadering geen nadere voorstellen zijn gedaan met 
betrekking tot het onder artikel 43 lid 1 sub a en b van het huishoudelijk reglement vastgestelde, 
Zijn daarmee de besluiten van de jaarlijkse algemene vergadering over deze onderwerpen 
definitief vastgesteld. 

43.3 Behoudens het onder artikel 44 lid 1 sub c van het huishoudelijk reglement vermelde, kan de 
najaarsvergadering de behandeling vanen debeslissing(en) over de hierboven vermelde 
onderwerpen niet delegeren aan een ander orgaan. 

43.4 De najaarsvergadering kan evenmin de behandeling van en de beslissing(en) over één van de 
onderwerpen onder artikel 43 lid 1 sub a, b of d van het huishoudelijk reglement vermeld 
uitstellen tot een volgende algemene vergadering. 

Artikel 44 Buitengewone algemene vergadering. 
44.1 De artikelen 36, 37, 38, 39, 40 en 41 van het huishoudelijk reglement zijn van overeenkomstige 

toepassing op buitengewone vergaderingen, bijeengeroepen op de wijze als in artikel 18 lid 4 
van de statuten bedoeld. 

442 De artikelen 36, 37, 38, 39, 40 en 41 van het huishoudelijk reglement zijn van overeenkomstige 
toepassing op alle overige: buitengewone algemene vergaderingen, met dien verstande: 
a. dat de termijn in artikel 36 lid 1 van het huishoudelijk reglement wordt verkort tot vijf weken; 
b. dat de termijn in artikel 36 lid 2 en 3 van het huishoudelijk reglement wordt verkort tot 
veertien dagen; en 
c. dat in spoedgevallen kan worden afgezien van de mededeling van datum en plaats en het 
zenden van een voorlopige agenda en kan worden volstaan met het zenden van een agenda, 
eventueel vergezeld van een toelichting. In dat geval vermeldt hetzij de agenda, hetzij de 
toelichting daarop de reden van :de spoed. 

44.3 De buitengewone algemene vergaderingen bedoeld in artikel 44 lid 2 van het huishoudelijk 
reglement kunnen, behoudens de benoeming van de leden van het hoofdbestuur, geen 
onderwerpen in behandeling nemen, welke de artikelen 42 en 43 van het huishoudelijk reglement 
vermelden. 

44.4 Dient in een buitengewone algemene vergadering bedoeld in artikel 44 lid 2 van het huishoude- 
lijk reglement de benoeming van één.of meer leden van het hoofdbestuur plaats te vinden, dan 
Wordende in artikel 36 en 37 van he huishoudelijk reglement vermelde termijnen onverkort in 
acht genomen. 

Artikel 45 Stembureau 
45.1 Bij aanvang van elke vergadering wordt een uit drie leden bestaand stembureau gevormd. 
45.2 : De leden van het steinbureau worden door. de voorzitter uit de ter vergadering aanwezige leden 

benoemd. 
45.3 Hoofdbestuursleden en voorzover het de vergadering betreft waarin hun verkiezing respectieve- 

lijk aftreden plaatsvindt, kandidaat-en oud-hoofdbestuursleden, kandidaat- en oud-hoofdredac-
teuren en kandidaat- en oud-voorzitters van één der door de algemene vergadering ingestelde 
commissies, bedoeld in artikel 51 lid 1 van het huishoudelijk reglement alsmede degenen die 



onderwerp van de beraadslaging zijn, kunnen geen deel uitmakenvan het stembureau. 
45.4 Indien een lid van een stembureau de vergaderingvnrlaat, dient hij dit, ook indien zijn 

afwezigheid slechts tijdelijk is, mee te delen aan de voorzitter, die onmiddellijk een nieuw lid 
benoemt. 

Artikel 46 Stemmingen over zaken 
46.1 Over zaken wordt bij handopsteken gestemd. 
46.2 De vergadering kan besluiten hoofdelijk over een zaak te stemmen. 
46.3 Bij de bepaling van het totaal aantal uitgebrachte stemmen tellen blanco stemmen mee. Wordt 

geen meerderheid behaald dan wordt een tweede stemming gehouden .waarbij blanco stemmen 
niet meetellen bij de bepaling van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen 
staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Artikel 47 Stemmingen over personen 
47.1 Over personen vindt een geheime en schriftelijke stemming plaats. Bij bespreking en stemmin-

gen over personen mogen de betrokkenen niet aanwezig zijn. 
47.2 Het hoofdbestuur bepaalt voor aanvang van de stemming op welke wijze de geheime en 

schriftelijke stemming zal plaatsvinden. Stembiljetten die in afwijking hiervan zijn ingevuld, zijn 
ongeldig. 

47.3 Indien er meer dan twee kandidaten zijn voor een vacature en er bij de eerste stemming door 
geen van de kandidaten een meerderheid wordt behaald, zal een tweede stemming moeten 
worden gehouden tussen de twee kandidaten die in de eerste stemming het meest aantal stemmen, 
hebben behaald. Zouden meer personen voor deze stemming in aanmerking komen, doordat zij 
een gelijk aantal stemmen hebben behaald, dan worden ook zij in de tweede stemming betrok-
ken. Een eventuele derde stemming vindt plaats tussen de twee kandidaten die de meeste 
stemmen hebben behaald. Bij een gelijk aantal stemmen beslist, het lot. 

47.4 Bij bepaling van het totaal aantal uitgebrachte stemmen tellen blanco stemmen mee. Wordt geen 
meerderheid behaald dan wordt een nieuwe stemming gehouden waarbij blanco stemmen niet 
meetellen bij het bepalen van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken 
beslist het lot. 

HOOFDSTUK  VIII  RADEN VAN ADVIES . . 

Artikel 48 Raden van advies 
48.1 ' Een raad van advies bestaat uit: -. . ,.. 

a. de hoofdbestuursleden wier taken op het terrein van politiek, organisatie. of vorming & 
scholing liggen, en 
b uit ieder districtsbestuui een lid wiens taak op het betreffende terrein ligt, of afdelingsbe-
stuursleden uit een district voor zover in dat district geen reglementair districtsbestuur actief is. 
Het hoofdbestuur kan anderen uitnodigen een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen. 

48.2 De raad van advies wordt voorgezeten door het hoofdbestuurslid dal verantwoordelijk is voor het 
terrein 'dat de raad van advies tot onderwerp heeft. Dat hoofdbestuurslid roept een raad van 
advies bijeen zo dikwijls als hij dat wenselijk oordeelt of daartoe door twee of meer districtsbe-
sturen om wordt verzocht. Hij draagt tevens zorg voor de verslaglegging van het tijdens de raad 
van advies behandelde. . . . 

..:. ,• . 

48.3 De bijeenroeping geschiedt door toezending aan de desbetreffende districtsbestuuÈsleden en de 
secretarissen van de districten, danwel aan de secretarissen van alle afdelingen in een district 
waar geen reglementair districtsbestuur actief is, van een brief die tijd en plaats van de 
vergadering vermeldt.  

48.4 Indien een lid van een raad van advies verhinderd is de vergadering bij te wonen, kan hij zich 
laten vervangen door een ander lid van, het bestuur.  

Artikel 49 Taak raden van advies 
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49.1 De raden van advies hebben to taak:. : 
a. het gevraagd of ongevraagd adviseren van de hoofdbestuursleden genoemd in artikel 48 lid 1 
van het huishoudelijk reglement; en ..' , . 

b. het doorgeven van informatie van en naar de afdelingen, districten en het hoofdbestuur. 
49.2 Het hoofdbestuur draagt er zorg voor dat de leden van de raden van advies beschikken over 

voldoende informatie voor  dc  uitoefening van hun taak. 

HOOFDSTUK  IX  VERENIGINGSBLAD. 
Artikel  SO  Uitgifte verenigingsblad. 
50.1 Er is een verenigingsblad genaamd Driemaster.:' . 

50.2 Het verenigingsblad wordt kosteloos toegezonden aan alle leden en voorts aan de erevoorzitters, 
de ereleden en de landelijke leden van verdienste. De algemene vergadering kan besluiten dat 
voor één of meer bij dat besluit aangewezen categorieën leden een hiervan afwijkende regeling 
zal gelden. Een dergelijk besluit wordt genomen door een algemene vergadering waartoe is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar zodanig besluit zal worden voorgesteld. 

50.3 De hoofdredacteur is belast met de verzorging van de redactionele inhoud en vormgeving van, 
het verenigingsblad Hij benoemt en ontslaat de overige leden van de redactie Leden van de 
redactie dienen lid van de vereniging te zijn De hoofdredacteur wordt door de algemene 
vergadering uit de 'leden benoemd. De artikelen 15, 16 en 17 van het huishoudelijk reglement 
zijn hierbij yin overeenkomstige toepassing. . 

50.4 Dehoofdredacteur, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst Een schorsing die niet binnen drie maan-
den gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn 

50.5 Er is een redactiéraad bestaande uit drie leden en drie plaatsvervangende leden die voor een 
periode van drie jaar door de algemene vergadering worden benoemd uit de leden, de ereleden 
en de landelijke leden van verdienste. 

50.6 Elk jaar treedt een lid en een plaatsvervangend lid af. 
50.7 De leden en plaatsvervangende leden van de redactieraad zijn ten hoogste twee achtereenvolgen- 

de malen benoembaar. 
50.8 Voor zover nodig wordt de wijze van aftreding bij loting vastgesteld. 
50.9 De redactieraad doet bindende uitspraken bij geschillen tussen: 

a. hoofdredacteur en hoofdbestuur; en 
b. hoofdredacteur en leden van de vereniging. 

50.10 De redactieraad is een onafhankelijk lichaam, dat geen verantwoording verschuldigd is aan de 
algemene vergadering of aan enig ander orgaan van de vereniging. Hij stelt zijn eigen werkwijze 
vast. 

50.11 De redactieraad wijst uit zijn midden een voorzitter aan. 
50.12 Beroepsgronden en beroepsprocedures worden nader geregeld in het redactie reglement. 
50.13 De landelijk penningmeester plaatst op de jaarlijkse begroting een bedrag voor het verenigings- 

blad. 

HOOFDSTUK X COMMISSIES 
Artikel 51 Instelling 
51.1 Zowel het hoofdbestuur als de algemene vergadering kunnen besluiten voor speciale onderwer- 

pen commissies in het leven te roepen, bij welk besluit tevens de samenstelling en de taak van 
de commissies worden vastgesteld. 

HOOFDSTUK  XI  SLOTBEPALINGEN 
Artikel 52 OntlietThig en bepalingen 
52.1 In voorkomende gevallen kan de algemene vergadering binnen de bepalingen van de statuten al 

dan niet gedeeltelijk ontheffingen verlenen van de artikelen 15 lid 2, 15 lid 3, 5, 6, 7 en 8, 36, 
37, 38, 40, 41, 42, 43 en 44 van het huishoudelijk reglement. 
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4.3 

4.4 

4.5  

Ii(IIS)i tiltS 'AIHJU ;iw 

Artikel 1 Toepassing van dit reglement 
1.1 Op de ordevan de algemene vergadering zijn in de eerste plaats van toepassing de statuten en 

het huishoudelijk reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. 
1.2 Een bepaling in dit reglement die in strijd is met één of meer bepalingen in de statuten of het 

huishoudelijk reglement, verliest haar werking op het moment dat deze bepalingen in werking 
treden. 

Artikel 2 Handhaving van de orde 
2.1 De voorzitter beslist over de orde van de vergadering, met inachtneming van de bepalingen van 

4e statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen die door de algemene 
vergadering zijn vastgesteld. 

2.2 Anderen dan de voorzitter voeren slechts het woord voorzover de voorzitter hen dit verleent. 
2.3 De voorzitter kan aanwezigen die de orde van de vergadering verstoren hèt spreekrecht of zelfs 

de toegang ontzeggen totdat zij zich bereid verklaren om zich aan de orde van de vergadering te 
onderwerpen. 

Artikel 3 Begripsbepalingen 
3.1 Met de voorzitter wordt in dit reglement bedoeld: degene die ingevolge artikel 17 lid 3 van de 

statuten het voorzitterschap uitoefent. 
3.2 Met stemgerechtigden wordt in dit reglement bedoeld: degenen die overeenkomstig de 

bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement stemgerechtigd lid zijn. 
3.3 Met leden van het hoofdbestuur worden in dit reglement gelijkgesteld degenen die uit hoofde 

van hun functie in de vereniging in hetbijzonder aangewezen zijn om de vergadering bij een 
bepaald agendapunt te woord te staan. 

3.4 Met werkgroep wordt bedoeld: een groep, die wordt aangewezen uit en rëpresentatief is voor de 
leden die de vergadering bezoeken en die de behandeling van een of meer agendapunten of 
onderdelen daarvan voorbereidt. 

Behandeling van moties en amendementen 
In een motie wordt de mening van de vergadering over een bepaalde: zaak vastgelegd. Wat in dit 
artikel over amendementen wordt bepaald, geldt evenzo voor moties. Over een feit dat pas na de 
sluitingsdatum voor de indiening van moties is bekend geworden, kunnen nog tijdens de 
vergadering moties worden ingediend bij de behandeling van: 
a. een agendapunt waar dit feit aan de orde komt; en 
b, ingekomen stukken en mededelingen. 
De overige stukken waarvan de tekst door de vergadering zal worden vastgesteld, vormen 
afzonderlijke agendapunten. 
Het hoofdbestuur stelt de procedure vast volgens welke de ontwerp-tekst van vast te stellen 
stukken aan afdelingen, onderafdelingen ei .disftlçten wordt toegestuurd en amendementen 
kunnen worden ingediend. Hierbij neemt het de besluitep die de..algernene vergadering genomen 
heeft in acht. Amendementen kunnen worden ingediend, door één of meer leden, afdelingen, 
onderafdelingen of districten, het hoofdbestuur en de auteur van de ontwèrp-tekst. 
Het hoofdbestuur zorgt ervoor dat voor de stemgerechtigden voldoende exethiaren beschikbaar 
zijn van de ontwerp-tekst en de overeenkomstig de procedure ingedie

i` 1
nde amendementen 

Bij de behandeling van amendementen, die niet in een.werkgroepijn'vd'orbereid, kunnen deze 
door de vergadering worden gewijzigd, gesplitst of gecombineerd, mits zij hierdoor niet een 
geheel andere strekkingkrjgen. Amendementen kunnen door,  de indieners worden ingetrokken, 
tenzij een stemgerechtigde hier bezwaar tegen maakt. 

Artikel 5 
5.1 

Agenda 
De eerste agendapunten van de vergadering zijn achtereenvolgens: 
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a. opening; 
b. ingekomen stukken en mededelingen; en 
c. vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. 

5.2 De voorzitter opent de vergadering door een hiertoe strekkende verklaring en benoemt 
onmiddellijk het stembureau, 

5.3 Hierna wordt onmiddellijk overgegaan tot behandeling van de ingekomen stukken en 
mededelingen. Ingekomen stukken en mededelingen kunnen : 
a. voor kennisgeving aangenomen worden; 
b. ter behandeling worden verwezen naar een volgende vergadering, een commissie of het 
hoofdbestuur; 
c. worden behandeld bij een hiermee samenhangend agendapunt; of 
d. leiden tot wijziging of aanvulling van de agenda. Besluiten tot wijziging of aanvulling van de 
agenda kunnen slechts bij dit agendapunt, met een meerderheid van tenmmste drie/vieide (3/4) 
van de uitgebrachte stemmen worden genomen. 

5.4 De laatste agendapunten van de vergadering zijn achtereenvolgens: 
a. wat verder ter tafel komt; 
b. rondvraag; en 
c. sluiting. 

5.5 Bij wat verder ter tafel komt worden de agendapunten waarmee de agenda is aangevuld 
behandeld. 

5.6 Bij de rondvraag kunnen vragen aan het hoofdbestuur worden gesteld. Het hoofdbestuur 
beantwoordt elke vraag voorzover dat in zijn vermogen ligt. Naar aanleiding van de beantwoor-
ding kunnen onmiddellijk aanvullende vragen worden gesteld, die het hoofdbestuur weer 
beantwoordt voorzover dat in zijn vermogen ligt. 

5.7 De voorzitter sluit de vergadering onmiddellijk na de rondvraag door een hiertoe strekkende 
verklaring. 

HOOFDSTUK  It  GEWONE ORDE VAN DE VERGADERING 

Artikel 6 Aanvang van de behandeling 
6.1 Vanaf de ingekomen stukken en mededelingen tot en met wat verder ter tafel komt vangt de 

voorzitter de behandeling van elk agendapunt aan in de volgorde waarin het op de agenda staat 
6 2 Nadat de behandeling van een agendapunt is aangevangen kan de voorzitter een of meer leden 

van het hoofdbestuur hierover een inleiding laten geven. 
6.3 De voorzitter stelt vast wat de onderwerpen van discussie zijn en in welke volgorde beraadsla-

ging en besluitvorming zullen plaatsvinden. 

Artikel 7 Beraadslaging 
7.1 Ieder onderwerp van discussie kent twee sprekersronden. De voorzitter kanbesluiten extra 

sprekersronden in te stellen. 
7.2 Voordat een sprekersronde begint, geeft de voorzitter de aanwezige leden de gelegenheid zich 

hiervoor op te geven en zorgt ervoor dat deze opgaven genoteerd worden. Leden van het 
hoofdbestuur kunnen zich niet voor een sprekersronde opgeven. Indien zich geen leden opgeven, 
is de sprekersronde daarmee beindigd. 

7.3 Onmiddellijk. hierna kan de voorzitter de spreektijd voor de sprekersronde vaststellen. Elke 
spreker wordt dan ten hoogstevoor de duur van de spreektijd het woord verleend. 

74• Vervolgens begint de sprekersronde doordat de voorzitter het woord verleent aan de sprekers die 
zich opgegeven hebbèn, in de volgorde waarin hun opgave is genoteerd. 
Tijdens desprekersronde is het toegestaan om kort te interrumperen. De voorzitter kan hier in 
het belang van de orde van afwijken. 

7.6 Voor het einde van elke sprekersronde geeft de voorzitterde leden van het hoofdbestuur de 
gelegenheid het woord te voeren. 
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Artikel  8.,.  Besluitvorming-  : r•.. . ,. 
-- - ' 

8 1 Voorafgaand aan elke istemnung geeft de voorzitter aan waarover gesçmd gaat worden Indien er 
meerdere alternatieveir zijn, worden deze in een door de voorzitter vooraf vast te stellen volgorde 
van verstrekkendheid. 1w stemming gebracht. -.. -. 

8.2 Stemming over zaken geschiedt in eerste instantie door het opsteken. yan stemkaarten. De 
voorzitter geeft aan:wanneer achtereenvolgens voor, tegen of blanco.-kan worden gestem. Het 
stembureau stelt de uitslag van de stemming vast. Als het niet tot eçn eex.stemmig oordeel komt, 
verzoekt het de voorzitter om een hoofdelijke stemming. ..- .:: 

8.3 Over personenvindt een geheime en schriftelijke stemming plaats. Het stembureau stelt de 
uitslag van-dei stemming vast, 

8.4 De voorzitter spreekt vervolgens uit wat de vergadering besloten heeft. Hiermee is de stemming 
• 

-- beeindigd,; tenzij het oordeel -van de voorzitter Wordt betwist, zoals bedoeld in artikel 21 lid 5 
van de statuten. 

8.5 Onmiddellijk nadat de stemming is beëindigd geeft de voorzitter de stemgerechtigden de 
gelegenheid stemverklaringen af te leggen In een stemverklaripg geeft eenstemgerechtigde de 

• - 
- motieven voor zijn stemgedrag, waarbij hij voor- zijn oordeel over een onderwerp volstaat met 

een. korte- -verwijzing. naar de.beraadslaging. - 

HOOFDSTUK  III  PUNTEN VAN ORDE EN ORDEVOORSTELLEN 

• Artikei9 Punten van orde: --: -. .... .•:. •,. 

9.1 Een punt van orde is een voorstel aan de voorzitter-om-de bevoegdheden - die hem in dit 
reglement gegeven worden op een bepaalde manier te gebruiken. 

9.2 De voorzitter verleent ieder lid, zoals bedoeld in artikel .4 lid I van de statuten, te allen tijde het 
woord om een punt van orde -te stellen. •. ... •- .. 

. ....... 

9.3 De voorzitter beslist over een punt van orde. -- 

Artikel -10 Ordevoorstellen -. - - - - -. ..- .-.. .• 
. -,. - .... 

10.1- ...... - Een ordevoorstel is een opdracht aan de voorzitter om:.- ....... . .. 

- - -..- 
- a. de bevoegdheden die hem in. de. artikelen 6, 7, 8, 12 en 13 lid 2 van bet reglement van orde 

. 
- '-- 

- -voor de algemene vergadering worden gegeven, op een bepaalde manier, te gebruiken; 
b. af te wijken van de gewone orde van de vergadering, zoals beschreven -in-de artikelen 6, 7 en 
8 het: reglement van  orde -voor de. algemene -vergadering;  

cJ del vergadering tot een bepaald tijdstip te schoen; - - w. . - 

d. één of meer agendapunten in besloten vergadering te behandelen; of: - - 
-- e. een motie of amendement welke niet- overeenkomstig artikel 4 van hel reglement van orde 

voor de algemene vergadering, is ingediend,: desondanks in behandeling ie nemen. 
.....Een ordevoorstel mag niet in strijd zijn met- de statuten of enig door de , algemene vergadering 

vastgesteld reglement. - - 

102 - - - 'Ieder lid,'oals-bedoeld in artikel 4 lid 1 van -de statuten, en ieder, lid..,van- het hoofdbestuur krijgt 
van de voorzitter het woord om een ordevoorstel in te dienen De voorzitter kan ook zelf een 

- 
-- ordevoorstel indienen; -Het indienen van een ordevoors.tel is niet mogelijk- gedurende: 

- a de opening, rondvraag of sluiting, 
.........e -Inleiding van een agendapunt;  

- 
•: 

- - c: een -sprekersronde;  

d een stemming en het daarop volgend afleggen van stemverklaringen, en 
c.:,  de behandeling van een ander. ordevoorstel 

±u 103 ' - Ecir ordevooistel -wordt mondeling -ingediend  an  vervolgens opschrift aan 'j  voorzitter 
overhandIgd De indiener mag zijn ordevoorstel kort toelichten De voorzitter kan besluiten om 
over het ordevoorstel een sprekersronde te houden zoals beschreven m a'tikel 7 van het 

- . reglement van ordevoor-..de algemeuvgdering.. De'voo.rzitter,kau eew. kort commentaar op 
het ordevoorstel geven . 

104 Vervolgens vraagt de voorzitter of er stemming over het ordevoorstel gewenst wordt Vraagt 
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geen enkel lid onmiddellijk hierna om een stemming, dan is het ordevootstel'aangenomeir.V 
Anders vindt ätèfi=ïág láats'zöäb.lbeièhtëVèn  ii  artikel 8 van het reglóment van orde voor de 
algemene vergadering, *aarbij echter geeli gelegenheid,1 voor stemverklariïrgeii" worden gegeven. 

10.5 Een ordevoorstel om één of meer agëndapunteñ in besloten vergadering te behandelen, wordt in 
besloten vergadering behandeld. " 'V 

10.6 Een ordevoorstel om een motie of imOndement toch in behandeling te nemen, moet met een 
meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen'Worden aangenomen. 

10.7 De voorzitter voert aangenomen ordevôörstellen uit. Een aangenomen ordevoorstel verliest zijn 
werking voorzovér het strijdig is met een later aangenomen ordevoorstel. Alle aangenomen 
ordevoorstellen verliezen hun werking bij sluiting van de vergadering. 

HOOFDSTUK ÏV ORDE VAN DE VERGADERING NA VOORBEREIDING IN WERKGROEPEN 

Artikel 11 Werkgroepen  

11.1 Het hoofdbestuur kai besluiten dat als onderdeel Van de in' artikel 4 lid 3 van het reglement van 
orde voor de algemene vergadering bedoelde procedure één of meer agendapunten worden 
voorbereid in werkgroepen. Indien het hoofdbestuur afziet van het uitoefenen van deze 
bevoegdheid wordt zulks met redenen omkleed kenbaar gemaakt door middel van een verklaring 
welke verspreid wordt tezamen met de in artikel 37 van het huishoudelijk reglement bedoelde 
agenda. 

11.2 Bij de instelling van een werkgroep wordt aangegeven welke onderwerpen zij zal behandelen. 
11.3.1 Ledenvandewerkgroep zijn: , '' 

a. leden van de vereniging, zoals bedotld in artikel 4 lid 1 van de 'statuten; 
b. leden van het hôofdbesmur; ' 'V. -': , 

c. een voorzitter van de werkgroep en een rapporteur, beiden aangewezen door het hoofdbestuur; 
en  

d. daartoe door het hoofdbestuur aangewezen leden van een commissie of een projectgroep. 
11.3.2 leden van een delegatie zijn afgevaardigden en reserve-afgevaardigden voor de algemenE'" 

vergadering, leden die een stem verworven hebben op grond van 'het bepaalde in artikel 19' lid 4 
'en 5 vthi de statuten, 'leden die door overdracht van stemmen stemgerechtigd zijn geworden en 
alle andere leden die zich daartoe hebben aangemeld op de wijze vastgesteld door de algemeen 
secretaris-.  

11.4.1 De voorzitter van de werkrbep leidt'Vde 'beraadslagingen, bepaalt de orde en formuleert de 
conclusies. De rapporteur ra iorteertaih de algemene vergadering de' conclusies in de hierna te 
bepalen vorni.  

11.4.2 Tijdens de beraadslagingen is het tOegestaan om kort te interrumperen De voorzitter van de 
'si.rerkgroepkan hièr in' het 'belang 'van e orde van afwijken. 

'1143 Artikel 9 van het reglement  vai n  orde voôr de algemene vergadering geldt op analoge wijze voor 
de vergadering van de werkgroep. 

11.5 ' De' werkgroep behandelt alle voorlé11en behorende bij de onderwerpen ais bedoeld in artikel 11 
lid 2 van het teglëent van' orde 'Ôor de algemene vergadering afzonderlijk. 

11.6 De voorzitter van de'werkgtoep stelt vast wie indiener is van een voörstel. Als indieners niet 
zijnde het hoofdbestuur kunnen enkel gelden leden van een delegatie, bestaande uit afgevaardig-
den en reserve-afgevaardigden, leden die een stem verworven hebben op grond van het bepaalde 
in artikel 19 lid 4 en 5 van de statuten, leden die door overdracht van stemmen stemgerechtigd 
zijn geworden en alle andere 'leden die het voorstel hebben ingediend: 

11.7 Na bespreking van het voorstel stelt de'voorzitter van de werkgroep aan de hand van een peiling 
het gevoelen van de' Werkgroep Vast, waarna hij besluiten als bedoeld in artikel 11 lid 8, artikel 

V 11 lid 9 üb 1 en anke1 11 'lid 'tO Van het reglement van orde voor de algemene vergadering kan 
opperen.  

11.8 ' 'V  Voorstellen' kunnen worden géWijZigd of samengevoegd indien geen indiener zich daar tegen 
verzet. Enkel het aldus gewijzigde voorstel maakt voorwerp uit van de beraadslaging door de 
algemene vergadering.'V'  
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11.9.1 Indien geen indiener zich teSnveikkan een voorstel worden ingetrokken waardoor het 
geen voorwerp uitmaakt van beraadslaging door de algemene vergadering. 

11.9.2 Bij afwezigheid van enig indiener wordt het voorstel geacht te zijn ingetrokken... 
11.10 Indien geen van de leden van de werkgroep zich hiertegen verzet, spreekt de voorzitter van de 

werkgroep het oordeel uit, dat het voorstel is overgenomen. 
11.11 Indien het voorstel niet is ingetrokken of overgenomen, stelt de voorzitter van de werkgroep 

vast, dat het wordt aangehouden, waarbij de woordvoerders worden aangewezen zoals bedoeld in 
artikel 13 lid 1 van het reglement van orde voor de algemene vergadering. 

11.12 Van de werkgroepvergadering wordt verslag gemaakt, waarbij bij ieder afzonderlijk voorstel 
wordt opgenomen welke der artikelen 11 lid 8 tot en met artikel 11 Lid 11 van het reglement van 
orde voor de algemene vergadering van toepassing zijn. 

Artikel 12 Beraadslaging: na voorbereiding in werkgroepen 
12.1 Indien de voorzitter het nodig acht wordt een agendapunt dat is voorbereid in een werkgroep, in 

afwijking van artikel 6 lid 2 van het reglement van orde voor de algemene vergadering ingeleid 
door een rapporteur uit die werkgroep.,-,Deze geeft een kort verslag van de voorbereiding. 

12.2 De voorzitter kan besluiten dat in plaatsvan het gehele agendapunt, enkele onderdelen van een 
agendapunt door een rapporteur zullen worden ingeleid. De voorzitter stelt vast uit welke 
onderdelen een agendapunt bestaat. 

12.3 In afwijking van artikel 7 lid 1 van het reglement van orde voor de algemene vergadering is er 
vervolgens één sprekersronde over het agendapunt of onderdeel daarvan. De voorzitter kan 
besluiten extra sprekersronden in te stellen. 

12.4 Tijdens de sprekersronde is het mogelijk kort te interrumperen. De voorzitter kan hier in het 
belang van de orde van afwijken. 

12.5 Na de sprekersronde wordt overgegaan tot de besluitvorming over de onderwerpen van discussie 
die bij het agendapunt of onderdeel daarvan aan de orde zijn. 

Artikel 13 Besluitvorming na voorbereiding in werkgroepen 
13.1 De voorzitter geeft bij elk onderwerp van discussie het woord aan een woord-voerder voor elk 

alternatief bij de besluitvorming, in de volgorde zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van het 
reglement van orde voor de algemene vergadering. 

13.2 De voorzitter kan hierbij de spreektijd voor de woordvoerders vaststellen. Elke woordvoerder 
wordt dan ten hoogste voor de duur van de spreektijd het woord verleend. 

13.3 Met het verlenen van het woord aan de eerste woordvoerder, wordt de stemming geacht te zijn 
begonnen en is het niet mogelijk een ordevoorstel in te dienen voordat de stemming is 
beëindigd. 
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