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HOOFDSTUK I LEDEN 

Za: Aanva9_lidmaatschap. 

Artikel 1: Aanmelding als. lid.  

1.1. Degene die zich als lid aanmeldt bij de vereniging 
verklaart daardoor in te stemmen met haar doel en 
ïch te onderwerpen aan haar statuten en reglementen. 

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

Artikel 2: Aanmeldinq als cTewoon lid. 

2.1. De aanmelding van het gewone lidmaatschap geschiedt 
bij de secretaris van een afdelingsbestuur of bij de 
algemeen secretaris, 

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

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

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

Artikel 3: Aanmeldlnq als buitengewoon  id.  

3.1. De aanmelding van het buitengewoon lidmaatschap 
geschiedt schriftelijk bij de algemeen secretaris. 
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Artikel 4: Ontheffingen. 

4.1. Door iedere betrokkene kan te allen tijde een schrifte-
lijk verzoek tot toepassing van artikel 4.6. en 4.7. 
van de statuten van het hoofdbestuur worden gericht. 
Het verzoek dient met redenen omkleed te zijn. 

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

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

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

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

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

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

§Ib:_Einde_gewone lidmaatschap 

Artikel 5:  Onmiddellijke begindiging en ---zea<--Tiner. 

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

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

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

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

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

6.3. Indien het voorstel door een afdelings- of een 
districtsbestuur wordt gedaan, bevat het tevens de 
naam van de afdeling, respectievelijk het district, 

'het adres van de secretaris van het bestuur en de 
namen en handtekeningen van de bestuursleden. 

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

Artikel 7: Bes£hikkina opn voorstel tot ontzetting. 

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

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

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

7.4. Het hoofdbestuur is, voorzover het dat wenselijk 
acht, bevoegd een ieder te horen. 

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

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

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



§ Ic: Einde buitengewoon lidmaatschap. 

Artikel 8: Einde _buitengewoon_lidmaatschap. 

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

HOOFDSTUK  II  ERETITELS 

Artikel 9: Eretitels. 

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

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

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

HOOFDSTUK lii AFDELINGEN EN DISTRICTEN 

§111 a: Afdelen. 

Artikel 10: Oprichtingdelin 

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

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

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

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

Artikel 11: Gebied en naam afdeling. 

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

11.3. indien, de grenzen van de afdeling de provincie-
grenzen overschrijden, dient een afdelingsreglement 
vast te leggen in welke provinciale vergadering 
de afdelinq participeert. 

11,4. Binnen het gebied van een bestaande afdeling kan 
geen afdeling worden opgericht behoudens toe-
stemming 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. 

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

11.6. Het gebied van een afdeling kan zich slechts over 
meer dan één gemeente uitstrekken indien dit is 
vastgelegd ineen afdelingsreglement. 

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

Artikel 12: Boekjaar a£delinq. 

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

Artikel 13 Fusie afdelinqen. 

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

13.2. Een besluit hiertoe dient door de afdelingsverqaderingen 
van elk van de betrokken afdelingen genomen te worden. 
Deze vergaderingen dienen binnen twee maanden na 
elkaar genomen te worden. 

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

13.4. Zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één 
maand na de oprichtingsvergadering dragen de 
bestuurders van de gefuseerde afdelingen de onder 
hen berustende bescheiden en goederen over aan het 
bestuur van de nieuwe afdeling. 
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Artikel 14: 0 heffing a-fdc-1 inq 

14.1. De afdelingsvergadering kan besluiten tot op-
heffing van de afdeling. 

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

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

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

Artikel 15: Rechten en verpi-ichtinqen van afdel in en 

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

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

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

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

15.5. De afdelingsvergadering en de afdelingsbesturen 
zijn bevoegd namens de afdeling openbare politieke 
uitspraken te doen. Zij dragen er daarbij zorg voor 
dat geen onduidelijkheid kan ontstaan over het stand-
punt van de vereniging als geheel. 
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15.6, Openbare politieke uitspraken door afdelingsverqaderinqen 
of afdeingb3sturen dienen binnen sen week aan het 
dLstJcrtu en aan !iet hocnbstuur ter kennis 
gebracht te worden 

§ Ilib: Districten, 

Artikel 16 : O_-or ichtinri district. 

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

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

16.3. Direct na het nemen van het besluit tot oprichting 
kiest de vercadaring een bestuur en wordt de hooqte 
van, het ditrictsdeel van de jaarlijkse bijdrage 
vastgesteld. 

16.4. Het oprichtingsbesluit dient door alle afgevaardigden 
van tenminste twee .afdelingn van het op Le richten 
districc L.a :den gesteunu 

Artikel 17: Gebied district. 

17.1. De grenzen van het district worden in overleg met 
en onder goedkeuring van hot hoofdbestuur vast-
gesteld. Bij dit overleg worden betrokken de af-
delingen die niet tot het district behoren, maar 
wel b:nnen do grenzan van  hat  district gelegen zijn. 

17.2. Een afdeling die wordt cpqeriht in het gebied van 
een district, behoort tot dat district, teizij de 
oprichtingsvergaderin anders beslist- 

Artikel 18: 3ooh1aar disric. 

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

Artikel 19: Fusie dist'r.cten: 

19.1. Indien twee of moor districten wensen te fuseren, 
wordt hiervoor door hot hoofdbestuur een regeling 
getroffen. Deze regeling dient voor zover mogelijk 
overeen te komen met die, welke, voor de fusie 
van afdelinoen  aid-c. 

Artikel 20: Onheffin district. 

20.1. De districtsvergaderin ken besluiten tot opheffinî 
van een district. 
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HOOFDSTUK  IV  HOOFDBESTUUR 

IVa: Benoeming. 

Artikél 23: Benoeming. 

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

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

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

Artikel 24 : Xandidaar-stel  

24.1. Bevoegd tot kandidaatstelling voor zetels in het 
hoofdbestuur zijn de afdeiingsverderir4en 
en het hoofdbestuur. 

24.2. Afdelingsvergaderingen kunnen tot ëën maand voor 
de datum van de algemene vargadering kandidaten 
stellen.. 

24.3. Zodra de kandidaatstelling heeft plaatsgevonden , 

deelt de secretaris van het afdelingsbestuur aan 
de algemeen secretaris mede wie coor de afdelings-
vergaaering kandaat as gesteici. Deze mededeling 
wordt gedaan in de vorm van een voorstel tot 
aanvulling van de voorlopige agenda van de algemene 
vergadering, waarin de kandidaturen aan de orde 
komen. 
Deze mededeling geschiedt schriftelijk en bevat 
op straffe van nietigheid van de kandidaatstelling 
als bijlage: 

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

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

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

24.5. Op  straffe van niatigheid van de kandidaatstelling 
gaat het he fdbestuur hier nie toe over voordat 
zij van de kandidaat  - te stellen ersoon een ver-
klaring heeft ontvangen waarin deze verklaart een 
eventuele benoeming te aanvaarden 
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Artikel 25: Iniatiiliteiten 

25.1. Het hoofdbestuurslidriiaatschap van de vereniging is 
onverenigbaar met: 

a. Het lidmaatschap van een afdelingsbestuur. 
b. Het lidmaatschap van een districtsbestuur. 
c. Het lidmaatschap van de kascommissie, bedoeld 

in artikel 14.2. van de statuten. 

Taakverdeliiic 

Artikel 26: Voorzitter.  

26.1. De landelijk voorzitter, of bij diens afwezigheid 
één der vice-voorzitters, leidt de vergader-4 n7 
van het hoofdbestuur. 

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

Artikel 27: Algemeen secretaris. 

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

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

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

Artikel 

28.1. De landelijk penningmeester doet in de jaarlijkse 
algemene vergadering rekening en verantwoording van 
zijn beheer en brengt verslag uit over de financiële 
toestand vn de vereniging. Tenminste drie weken 
voor de jaarlijkse algemene vergadering doet hij 
de secretarissen van de besturen van de afdelingen 
en districten het financieel jaarverslag van het 
afgelopen verenigingsjaar toekomen. 

28.2. De landelijk pennmgmeester legt aan de najaars- 
vergadering de begroting voor het nieuwe ver-
enigingsja:.r ter goedkeuring voor. 
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Artikel 29: Verdere taakverdelinci, 

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

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

§ IVc: Werkzaamheden. 

Artikel 30: BesUtvormiricî, 

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

30.2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid 
van stenacn. Bij staking van stemmen beslist 
de voorzit1er, 

Artikel 31: Ontzetting uit functie, 

31. 1. Het hc1ofdbesture. is bevoegd leden van de vereniqings- 
raad, van een afielings- of districtsbestuur uit 
hun functie te schorsen en te ontzetten, indien 
Z ij niet vodoece aan het voorcteschrevene in of 
in strijd handelen met de statuten en reglementen 
van de vereniging. 

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

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

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

31.5. Naast betrokkene wordt het orgaan waarvan betrokkene 
deel uitmaakt ;ehoord. 

31.6. Uiterlijk twee weken nadat betrokkene in cielegen-
heid was zich te doen horen, geeft het hoofdbestuur 
zijn beschikking. 

31.7. De beschikking w3rdt ten spoedigste en uiterlijk 
binnen veertien dagen nadat zij is gegevan aan 
betrokkene per aangetekend schrijven medegedeeld. 
Het orgaan waar-Cos  betrokkene behoort, ontvangt 
van de beschikking afschrift. 
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31.8. Indien de beschikking inhoudt ontzetting uit de 
functie, dan is de betrokkene vanaf dat moment uit 
zijn functie geschorst. De schorsing duurt voort 
totdat de beroepstermijn is verlopen of totdat 
de behandeling van het beroep is beëindigd. 

Artikel 32: over.1q2_JbevLoegdheden. 

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

Artikel 33: Over  

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

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

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

33.4. Het hoofdbestuur verleent aan niemand inzage in 
de ledenadministratie, met uitzondering van 
afdelings- en districtsbesturen voorzover het 
leden van de betreffende afdelingen of districten 
betreft. 

HOOFDSTUK V GELDELIJK BEHEER 

§Va: Jaarlijkse jbijdrage. 

Artikel 34: Samenstelling jaarlijkse bijdraqe. 

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

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

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

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

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

Artikel  35: Verminderrin2 jaarliikse bijdrage. 

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

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

Artikel _36 Innefdrach aarli j ksebije. 

36.1. De landelijk penningmeester is verantwoordelijk 
voor de inninqvande jaarlijkse bijdrage. 

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

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

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

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



Artikel 37: Bijzondere  bijdragen. 

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

Vb: Donatis. 

Artikel 38:V!li. 

38.1. Er wordt geen minimum bedrag voor donaties vastgesteld. 

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

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

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

HOOFDSTUK  VI  COMMISSIE VAN BEROEP 

Artikel 39: Instellen van beroeo. 

39.1. Tegen beschikkingen van het hoofdbestuur staat 
beröep open bij de commissie van beroep. 
Evenzo staat beroep open tegen de kennelijke weigering 
van het hoofdbestuur om een beschikkina af te geven. 

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

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

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

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

Artikel 40: tjitspraak van de commissie van beroep. 

40,1e De betrokkenen kunnen binnen één maand na schriftelijke 
bekendmaking van de uitspraak van de commissie tegen 
dit besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering. 

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

Artikel 41: Werkwj. 

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

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

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

41.4. Zij zijn ééninaal terstond herkiesbaar. 

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

41.6. Decnimissie van beroe?D is een onafhankelijk lichaam, 
dat geen veran.twoordinQ is verschuldigd aan de al-
gemene vergadering of aan enig ander orgaan der 
vereniging. 
Zij stelt haar eigen werkwijze vast. 

HOOFDSTUK vit ALGEMENE VERGADERING 

a!lemsne bepalingen. 

Artikel  

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

42.2. De besturen van de afdelingen brengen deze zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk één maand voor de dag der 
algemene vergadering ter kennis van hun leden. 
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42.3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden voor 
de dag van de algemene vergadering doet de algemeen 
secretaris aan de besturen van de afdelingen en de 
districten en aan de buitengewone leden een voorlopiqe 
agenda toekonen vergezeld van een toelichting daarop. 

42.4. De besturen van de afdelingen brengen deze zo spoedig 
mogelijk .' doch uiterlijk één maand voor de dag der 
algemene vergadering ter kennis van hun leden. 

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

Artikel.  -1 3- Acé ira. 

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

43.2. Deze agenda bestaat uit de voorlopige agenda met 
daarin vererkt de door de afdelingsvergaderingen 
gedane voorstellen tot wijziging of aanvulling. 
Het hoofdbestuur kan de agenda vergezeld laten 
gaan van aer toelichting daarop. De agenda is 
te beschouwen als de in artikel 17.2, van de 
statuten genoemde brief 

43.3. Nadat de agenda door het hoofdbestuur is verzonden, 
is wiizicing daarvan slechts mogelijk met instemming 
van drievierde van de op de vergadering aanwezige 
afgevaard:igden. 

Artikel 44:_Rechten en verplichtinaen 

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

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

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

44,4. De algemene vergaderincr stelt bijzondere 
reglementen vast. 

44.5. De algemene vergadering kan besluiten de behandeling 
van en de beslissing over bepaalde vraagstukken of 
voorstellen te verwijzen naar het hoofdbestuur, al 
of niet in overie met de verenigingsraad of een 
krachtens artikel 69,lingestelde commissie. 
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Artikel 45: Besloten vergadering.  

45.1. De algemene vergadering is openbaar. 

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

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

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

Artikel 46: Afgevaardigden. 

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

46.2. De afdelingsbesturen zijn verplicht er zorq voor 
te dragen, dat uiterlijk bij het begin van de 
algemene vergadering de namen van de afgevaardigden 
en hu plaatsvervangers bij de algemeen secretaris 
bekend zijn. Bij het niet of niet tijdig voldoen 
hieraan vervalt het stemrecht. 

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

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

g Vlib: Onderscheiden vergaderingen. 

Artikel 47: Jaarlijkse algemene vergadering, 

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

verenigingsjaar. 
e. De benoeming van de notulencommissie. 
f.. De, benoeming van de kascommissie. 
g. De benoeming van de leden en. plaatsvervangende 

leden van de commissie van beroep. De voorlopige 
agenda of de toelichting daarop vermeldt welke 
leden en plaatsvervangende leden aan de beurt zijn 

- om af te treden en de namen van de door het hoofd-
bestuur voor de daardoor ontstane vacatures gestelde 
kandidaten. De agenda of de toelichting daarop 
vermeldt de zittende leden en plaatsvervangende 
leden, de leden en de plaatsvervangende leden die 
aan de beurt zijn om af te treden en alle voor 
de ontstane vacatures gestelde kandidaten. 

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

1. De.vaststelling van plaats en datum van de volgende 
jaarlij]cse algemene vergadering. 

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

. orgaan ..  

47.3. Deàlgemenevergadering kan evenmin de behandeling 
van en de beslissingen over een of meer van de 
hierboven genoemde onderwerpen uitstellen tot een 
volgende algemene vergadering. 

Artikel 48: Najaarsvergaderinq. 

48.1. Devoorlopigeagendaen de agenda van de najaars-
vergadering vermelden in ieder geval de volgende 
onderwerpen: 

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

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

najaarsvergadering . 

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

Artikel 49: Buitengewone algemene vergadering. 

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

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

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

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

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

d. Dat in spoedgevallen kan worden afgezie-,-1 van de 
mededeling van datum en plaats en het zanden 
van een..vooriopig qenda en kan worden volstaan 
met het zenden van een agenda, eventueel vergezeld 
van een toelichting 1h dat geval vermeldt hetzij 
de agenda, hetzij de toelichting daarop de reden 
van de spoed. 

49.3. De buitengewone: algemene vergaderingen b:döeld in 
artikel 49.2. kunnen, behoudens de benoeming van 
de leden van het hoofdbestuur, geen onderwerpen 
in behandeling nemen, welké de artikelen 47 en 
48 vermelden. i 

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

Vlic: Stemmingen. 

Artikel 50: Stembureau, 

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

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

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

tika1 51: Stemmingen over zaken. 

J .L.I. Over zaken wordt mondeling gestemd. 

1.2. Da vergadering kan besluiten hoofdelijk over een 
zaak te stemmen. 

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

Artikel 52: Stemmingen over personen. 

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

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

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

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

§ Villa: Werkzaamheden. 

Artikel 53: Samenstellinq vereniqinqsraad. 

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

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

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

Artikel 54: Taak verenigingsraad. 

54.1. De verenigingsraadheeft tot taak: 

a. Het gevraagd of ongevraagd adviseren van het 
hoofdbestuur. 

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

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

54.3. De verénigingsraad kan met bijzondere machtiging 
ex artikel 22,3. van de statuten politieke 
uitspraken doen. 

54.4. De verenigingsraad kan commissies instellen 
voor het verzamelen van informatie, voor 
de voorbereiding en uitwerking van zijn 
adviezen of voor de regeling van zijn 
werkzaamheden. Artikel 54.2-is ten aanzien van 
deze commissies van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 55  Vergadering van deverenigingsraad. 

55.1. D verenigingsraad vergadert tenminste vier maal 
per jaar. 

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

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

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

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

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

Artikel  56: Besluitvorming —ye~~enig raad. 

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

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

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

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

§ Vilib: Benoeminq, 

Artikel 57: Kandidaats telling rer cru in sraa ds leden 

57.1. De afdelingen kunnen kandidaten stellen voor het 
verenigingsraadslidmaatschap. 

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

57.3. Uiterlijk één week voor de provinciale vergadering, 
waarin de benoeming van de verenigingsraadsieden 
plaatsvindt, doet de secretaris een lijst net alle 
door de afdelingen in die provincie gestelde kandi-
daten toekomen aan de afdelingsbesturen. 

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

Artikel 58: Samenstelling provinciale vergadering. 

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

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

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

58.4. Komen meerdere personen voor de in artikel 58.2. 
en 58.3. genoemde functies in aanmerking, dan 
beslist het lot. 

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

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

Artikel 59: BijnrOePing provinciale vergaderinq. 

59.1. De provinciale vergaderingen worden in de eerste 
zes weken van het verenigingsjaar bij elkaar ge-
roepen door de secretarissen van de proviniale 
vergaderingen. 
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59.2. De bijeenroeping geschiedt uiterlijk zes weken voor 
de dag van de vergadering middels een schrijven 
gericht aan de besturen van de afdelingen in de 
provincie en verzending van een afschrift hiervan 
aan de secretaris van de raadt 

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

Artikel 60: Beenr4nrQvincia1e vergadering door 
hoofdbestuur. 

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

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

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

60,4. De secretaris van de raad dient uiterlijk bij de 
aanvang van het verenigingsjaar van de hem in dit 
artikel gegeven bevoegdheid gebruik te maken. 

Artikel 61: Achterwege  

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

61.2.. De secretaris van de raad doet hiervan mededeling 
op de in artikel 58.2. bedoelde lijst en wijst aan 
ieder lid van de verenigingsraad een plaatsvervanger 
toe. Hierbij dienen plaatsvervanger en verenigings-
raadslid zoveel mogelijk uit dezelfde afdeling te 
komen. Verder beslist het lot. 

Artikel  

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

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

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

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

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

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

Artikel 64: Vacatures 

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

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

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

Artikel  65: Verkiezing leden vereniqingsraad. 

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

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

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

Art ikiel 66Fiaatsvervagrs. 

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

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

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

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

Artikel 67: Peildatum. 

67.1. Voor de toepassing van artikel 58.2,, 631., en 
63.2., woedt onder leden hetzelfde verstaan als 
in artikel 18.7. van de statuten, met dien verstande, 
dat voor detoepassing van artikel 63.1. alleen 

n januari als peildatum wordt aangehouden. 

HOOFDSTUK  IX  VERENIGINGSBLAD 

kel 68: Uitgifte vereii in sblad 

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

68.2. De landelijk penningmeester plaatst op de jaarlijkse 
begroting een bedrag voor het verenigingsblad. 

HOOFDSTUK K ANDERE COMMISSIES 

Artikel 69: Instel1inq, 

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

HOOFDSTUK  XI  SLOTBEPALINGEN 

Artikel  

70.1. In voorkomende gevallen kan de algemene vergadering 
binnen de bepalingen van de statuten ontheffing al 
dan nnt gaîaad.tsiijk verienen van de artikelen 
23.3., 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en 49. 
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