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STATUTEII

Ëtl irUlSH0UIELlJK

RECLEIíEN':

0p acht februarl nege4tienhonderd negen en zeventig'
verscheen voor mij l,lr Nlcolaas Jan Bunk,
notaris te Amsterdam:
de heer Hr Jacob Cornelis Altelaar, noneode te Amstelveen
teil deze handelend als lasthebber van' -----l. de heer Rudr:lf Petr,:s Henricuu de lJolf' geboren te Amstcrdaor op dertlen
februarl negentÍenhoirde!d negen en veertig' elcctro-monteur. ----"---'V
hronende te À1§telveen, Eleanor Rooseveltlaan t2t; -------2. de heer tlouter Hendrik SEdkamp, geboren te Arnsterdaio op tríee en $'rintig
mei negentienhonderd vler cn vijftig' zonder berocp
ílaro, E3elcilburg i26i "'
wonende te
^mstet
3. de he.er.leen Gosge Plantlng, gebcren te Leetu',rden ep vljf er' tl''intíg
februeri negentienhonderd zes en vcertig' .h,htenaarr
wonende te Uithoorn' Bertram t02; -------die biJ het geven vcn de last hebben gehan,'lel<l ats noorzitter, secretrrl3
ttAquar!ur
en penníngmeester vàn de te Amstelveen gedestifrde vereniging
jgq4-VER!1!-4It en daarbi j dc verenlging rechtsgeldlg vertègenfelg!.!.1r-.!nS.
wo.rrdigd hebben ingevolge iret bepaalce ir,.rrti.kel 24 van de statuten,
krachtens het bestuit van de atgemene iecienvergadering de dato negentien
december ncgentienhonderd acht rn zaveirtiE.
Van gemelde lastgcvirrg blijkt uii ecn onderhandse àkte van volmacht
tvelke na vooraf overeer:ttomctig de r'rel- voor echt erkend te zijn aan deze

akte is gr:hecht.
verklaarde !ij dc.:.:; pr.r éér februari negentienhcnderd negen
zeventig de statuten te rri.izigen en geheel opnietnv vast te stellen ols
De comparant

-----------V

volgt: ---'-Naam, _?e t c

l--gg-d

en

ug.!--

Artil<el t. ----------

I.

De

vereniging draagt de naam: ----------:-AQUA VERNIAI'! en is opgericht op vier en twintig fe-

Aquariuntvereniging

negentienhonderd vijf en vijítig.
0p de oorspronkelijke statuten vrcrd de koninklijke goedketrring verlecid
bij koninkl ijk beslr.rit de dato dertie;r noventber negentienhondcrd vier
en zeventig, nurrmer 122.

bruari

2.

J. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
h, De vereniginq is gevestigd te Amstclveen. --------
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Doel.

Artlkel 2. ---------Het doel van de vereniging is het bevorderen van dc studlc van en de
llefde voor de natuur in haar geheel, het aquarlum, terrarium, paluda-

rlun en insektarium in het biJzonder. -------vereniging stelt zich bovendien ten doel het bevordcren van de studie
der natuur, in het bijzonder op het gebted van de In aguarla, tcrrarl.
en insektarla te houden diersoorten.
De

Artikel 3.-----------------------De vereniging tràcht dit doel te bereiken door: ------a. het organiseren van bijeenkomsten ter bespreking van.de llefhebberij
en het daàrbij doen houden van lezingen, fi lmvoorstel I lngen en dergeb. het geven van voorlichting aan de leden; -----------:c. het organíteren Yan excursiesl
d. het organisercn van tentoonstelllngen; -4---------e. het vormen van een blbliotheek;
f. het coöperatief inkopen van planten, dieren en benodlgdheden ten dien. ste van de beoefening der liefhebberij; -------g. het hot,den van keuringen; ----------h. het samenwerken met andere verenigingen, die éénzelfde doel nastreven;
l. het bestuderen van methoden ter bescherming van planten cn dieren,
alstnede het verlenen van medewerking ean het in stand houden van deze
planten en dieren;

j. alle andere wettige middelen, die
vorderlijk kunnen zijn. ------Leden, -----Artikel lt. ---------De

t.

vereniging

bes

Ereleden.

2. Llerkende leden.
3. Jeugd leden.
lr. Hui sgenoot I eden

5.

.

Vijf en zestig-plus leden. -------

6. Donateurs/donatr i ces.

»

aan het doel van de vereniging be-

-r-

Artlkel 5. ---------l. Ereleden zljn ziJ, díe wegens hun buitengewone verdiensten Jegens da
vereniging daartoe zijn benoemd. Zij ti)n als zodanlg geën contributlc
verschuldigd aan de verèniglng'. Zij hebben dezelfde rechtcn en pllchten
àls de $rerkende leden.
2. Llerkende leden zijn zij, die de lecftlJd vao achtticn Jaren hebbcn bcrelkt en op hun aanvraag door hct bestuur tot hËrkcnd lld zlJn bcnocd.
l. Jeugdleden ztJn zlj, dle de leeftlJd ven echttien Jeren nog nlet hcb\.,
berelkt en op hun eanvra.g door hct bestuur tot jeugdlld zlJn benornd.
4. Hulsgenootleden zijn zlJ, dlc behoren tot .cn gezin, uaarven één der
leden werkend lid van de Verehlglrrg ls m op hun aanvraao door hct bestuur tot huisgenootlid zlJn bcnoemd.
Deze bepallngen gelden ook

voor de gezlnsledcn van ereledc

5- Vljf en zestig-plus leden zljn zlj, die dc lceftljd van vlJf en zc3tlE
Jarcn hebben berclkt en op hun aanvreag respcctlevellJk door het berclken van deze leeftiJd door het bestuur tot vljf cn zestlg-plus lld zlJn
benoemd respectievelijk als zodanig worden aangcmerkt. --------

6. Donateurs/donatrices zijn zi), die zich verblnden tot het storten van
een jaarllJkse bíjdrage in de kas der verenlgíng, waarvan het ninimrm'
jaarlijks op de ledenvergadering, voorzover dit gewljzigd ttoet worden,
vrordt vastgesteld. Zij hebben het recht de verenigingsbljeenkofisten te
bezoeken en ontvangen de publikatles van de vereniging. ------Artikel 6. ---------l. Uitsluitend aan ereleden, werkende leden, hulsgenootleden cn vtjf en
zestig-plus leden komt het recht toe te stemnen over zaken en personen.
2. Jeugdleden hebben ten aanzien van zaken en personen een adviserende
Artíkel 7. ---------------------Y
l. Ereleden r+orden op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering be'
1

noemd,

2.

De aanmelding

voor een lidmaatschap geschledt schriftelijk bij het be-

stuur, dat over toelating beslist.

3. Donateur/donatrice

kan men urorden door aanmelding

bij het bestuurr dat

over de toelating besl ist.

lr. Alvorens tot lid te

kunnen worden benoemd, betalen de kandidaten een
éénmalig verschuldigd bedrag, waarvan de grootte op de wlJze als aangegeven in het huishoudelijk reglement wordt vastgelegd.

-t-

Artikel 8. ---------l. Het Iidmaatschap eindigt: ----!-------a. door opzegging;
b. door overlijden;
2.

per aangetekend schrijvcn vóór één deceolber voorafhet komende verenigingsJaar. ---------

Opzegging geschiedt
gaand aan

lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidtot het einde van dat volgende verenlgingsja

maatschap door

J.

Royement

heeft plàat5:

a. door het bestuur op de grcnden bij het i'uishoudelijk reg.iement vast
te leggen, behoudens beroep op de ledenvergadering, die alsdan de
besllssing Íleemt; --------:--------b. door een beslult van de ledenvergadering genomen rnet ten minste tweel.

derde van het aantal geldig uitgebrachte steÍrme
besluit als bedoeld in lid 3 sub a, kan alleen uorden genonen indien
het lId handelt in strijd met de sratuten, reglementen, besluiten van de
ledenvergaderlng, of de vereníging op onredelijke wijze benedeelt, dan
Een

wcl zulks heeft

gedaan.

dit besluit kan de betrokkene in beroep gaan bij de ledenvergadering.
Hangende dit beroep worden alle rechten en verpllchtingen van het betrokken lid tegenover de vereniging en derden geschorst.
Artikel 9. ---------Het lidmaatschap van de vereniging verplicht tot: -------a. het naleven en het doen naleven van de statuten en reglementen van de
0p

vereniging, alsmede van de besluiten van de ledenvergadering;
b. het zich gedragen als een goed lid van de vereniging betaamt, alsmede
tot het in acht nemen van de grootst mogelijke sportiviteit ten op-

zichte van

medeleden;

c. het betalen van de contributie, waórvoor de maatstaf en de wijze

van

voldoening worden bepaald op de wijze zoals aangegeven ín het huishoudel

ijk

reglement.
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Artikel 10. --------1- Het lidmaatschap ven de vereníglng geeft aan ereleden, irerkendc leden,

huisgenootledenenvijfenze5tlg.plusledenhetrecht:

a. tot het bijwonen van de ledenvergaderingen;
b. tot het uitoefenen ven stemrecht in de ledenvergaderlngen;
c. tot het deelnemen aan alle door dc verenigtng georganlscerdc cvcnGmenten;

d. tot het gebruik

maken van de

dlensten, dlc de verenlglng aao haerLz

leden verleen

2.

als creleden, rcrkcndc lcdco' hulsvijf sn 26eqlg-plus leden, met uitzonderitg van dc ln

Jeugdleden hebben dezelfde rechtcn

genootleden en

sub I b genoemde rechten.
3. ln het huishoudeliJk reglement wordt. voor zovcr nodig, de rlJzc raarol
' van de rechten gebruik kan uorden gemaakt, nàder gerègcld. -'----------'
LedenverEaderi ng

Artikel ll. --------l. De ledenvergadering is de hoogste macht ln dc verenlglng
2. Zij vordt gevornrd door de stemgerechtigde leden van de vcrenlglng. ----'
J.JeugdIedenhebbentoegangtoteenledenvergadering..------.

Artikel 12. --------l. De ledenvergàdering komt bljeen:
a. in de maand februarl ter behandellng van de Jaarstukken. ln deze ver'
gadering vlndt tevens de jaarlijkse bestuursverklezlng plaats; -----'
b. wanneer het bestuur zulkr noodzakclijk acht;
c. op schriftelijk verzoek van Íninstens tien procent van het totale een'
---------'\./
tal stemgerechtigde leden.
geroepen
ledenvergadering
wordt
door
het
biJ schrif2. De
bestuur bljeen
telijke convocatie, bevattende de agenda der vergadering en oet lnachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vijftien (in sPo€delsende gevallen,terbeoordeling van het bestutir, vijf) daggn, die ter oproeping en der vergadering niet medegerekend.
J. lndien de vergaderlng, bedoeld in het eerste lld sub c van dit artikel,
niet vrordt gehouden binnen een maand nadat het verzoek tot het bestuur
is gericht, zijn de leden die de vergadering verlangen, bevoegd zelf de
gewenste vergadering bijeen te roepen, eveneens op een termijn ven ten
minste vijftien dagen, door plaatsing van een advertentie in daarvoor Ir
aanmerking komende dagbladen en/of rondschrijven, met vernelding van de
fr^r,-
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Artikel il. ----l. Leden hebben het recht in eeír ledenvergadering:
a. het woord te voeren;
b. rnoties in te dienen;
c. anendementcn in te dienen;
d. het stemrecht.uit te oefenen. (Ultgezonderd de jeugdleden.) -------2. Leden hebben het recht schríftelijk bij het bestuur voorstellen In te
dienen ter behandeling io dc eerstvolgende ledcnvergaderíng. ---------Artikel t{.----:----'1. Het bestu,lr.,an de vereniging bestaat uit ten,inste
vijf en ten hoogst,
zeven leden, benoesrd door de ledenvergaderlng. --------

2.

3.

Een benoeming geldt voor ten hoogstc drle Jaar; de aftredenden zíjn ter
stond herkiesbaar. Een roosteí van aftreden $rordt door het bestuur op-

gesteld, zodanig dat jaarliJks twee of drie leden aftredcn. ---------.Bestuursleden kunnen door de ledenvergaderlng van hun functie worden on

heven. -----{. Jeugdleden missen benoembaarheid In het bestuur van de vcrenlging. ---Artikel 15. --l. Het bestuur is belast nret de lelding van alle zaken de vereniging be:
treffende, het is gehouden de doeleinden van de vereniging Ínet alle gepaste middelen na te streven en het is tegenover de ledenvergadering
verantwoordelíjk voor zijn daden de vereníging betreffende.
2. van de leden van het bestuur wordt initiatief en aktiviteit verwacht
bij de uitoefening van hun functie, die op het behartigen van de belangen van de vereniging afgestemd nrceten zijn.
Artikel 16. --------Het bestuur is verplicht: -------a, de statuten en reglementen van de vereniging na te leven en te doen
nalevenl
------------b. de besluiten van de ledenvergadering uit te voeren en te doen uit_
voe ren ;

c. voor het nakomen

van de verplichtingen van de leden en van dc vereniging ten opzíchte van derden rorg te dragen;
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d. jaarlijks aan de ledenvergaderlng schriftelíjk

een ontwerpbegrotlng

van inkomsten en uitgaven voor hèt konrende boekjaar voor te leggen;
e. jaarlijks aan de ledenvergadering verslag uit te brengen van zÍJn
te
werkzaamheden, alsmede schriftelijk rekening en verantwoording af
leggen.

Artikel 17. --1. 0e voorzitter, secretàris en penningíeester
dering ln functie gekozen.

worden door de ledenverga-

overige leden van het bestuur heten cormlssarissen' --------------\/
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tlzanËn het dagclijks bestuur, dat belà§t is met de leiding der dagetljkse werkzaanrhcden
-----en dat de vereniging zor.rel in als bulten rechte vertegcnnoordlgt.
De

3.
tr.

De pennlngmeestei

is

bevoegd

te

tekenen Yoor otrtvangen gclCen'

aSCornarissarissen kunnen door het bestuur alS plaatsverv8nger en alS

slstenten voor leden van het dagetijks bestuur tordcn

benoend

Artikel 18. --------l. Het bestuur kan zich voor de uitvoering van zijn taak doen bÍJstaan

2.

dool

leden van de verenÍging, benevens adviseurs van buiten de vereniglngl
die daartoe at dan niet in een cmnissie rorden verenigd'
Het bestuur is tegenover de ledenvergadering verantwoordellJk voor de
werkzaamheden, die het door anderen laat verricht

Beslui tvorming

Artikel t9. --------l. Voor zover deze statuten nlet anders bepaten, worden alle besluiten genomenbijvolstrektemeerderheiddergeldiguitgebrachtestemnen'-'---'
2. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze vàn stenïnen'
3. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter is bcsllst!#
voor de vraag of door die vergadering een besluit is genomen en wàt het
. besluit inhoudt.
Ge I dmi dde I

en

Artikel 20. --------I. De geldmiddelen van de vereniging zijn: ------a. contributies; --------b. giften;
c.

en t reege I den ;

d. al

le overige

baten.

q
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2. Het boekjaar loopt vàn één januarl tot

I

'\l
I

en met één en

dertig

december'

--

Artikel 2l- -'--'-'--

i.!

't.

De ledenvergadcring stelt een hulshoudelljk reglement vast' hetgeen
geen bepalingen mag bevatten in strijd ÍrËt deze 5tàtuten'

StatutenwiJzlgíng

Artikel 22. --------'
l. Dezc statuien kunnen stechts

worden gewijzigd door een

besluit van de

ledenvergadering,genomenltEteenmeerderheidvanminstenstwee-derde

der geldlg uitgebrachte st€tilnen. ln een vergaderlng waarin minsteng
drie-vierde van het totàle aental stemgerechtlgde leden van de vercniging aanwezig is. -----'--2. ls het verelste aantal stemgerechtigde lcden niet aanr'rczig' dan kaa ln

.
l.

een volgende vergadering, mlts gehouden minstens twec weken na de vorige
doch uitertlJk binnen twee maanden, over het voorstet uorden besllst'
ongeacht het aatltal ter vergaderlng aanwezlge leden' -----ln de oproep voor een ledenvergadering, waarín een statutenwlj2lglog

zal

trorden behandeld, moet zuiks uorden vermeld en eventueel ook het

feit det het een tweede vergadering is, als bedoeld ln het vorige lid'
------------ontllndíng.
Artikel 2). -'-'----l. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de

,l

ledenvergadering, genomen met een meerderheid van twee-derde der gcldig
uitgebrachte Eteírmen in een vergaderlng, waarin minstens drie-vierde
van het totale aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig

v

is. --------2. Het bepaalde in artikel 22 lid 2 en lld 3 is hier

van overeenkomstige

toepass i ng.

3.

De ledenvergàdering, waarin tot het ontblnden moet worden besloten'dien1
minstent één naand van te voren te worden aangekondigd'

tr.

De ledenvergadering die tot ontblnding besluit:
a. bepaalt de wijze van afwikkeling; ---'----

b. wljst minstens

c. stelt

twee vereffenaars aan;

de bestemming vast van een eventueel batig

effenaars.

saldo bij de ver-
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Artikel 2q. --------De krachtens de

statuten vao negen auguitus negentienhonderd vier

en

zeventig als zodanig door het bestuur geacceptÉerde leden worden geacht
na aanvaarding en registratie van de gewljzlgdc statutel een Iidnraatschap als bedoeld in artikel 4 (met uitzonderlng van sub 3) te hebben
verkregen of donateur/donatrice te ziJn geworden.
Vervolgens verklaarde de comparanr dat hij bíj deze hct navolgende hulshou.
del ijk reglement vaststel t
Leden. -----Artikel l. ---------l. Als regel wordt door het bestuur

2.

mlnstens éénmaal per maand een biJeenkomst voor de leden georgar,iseerd, ter bespreking van dc llefhebberlj.-.
Een actief aandeel van de leden op deze biJeenkomten dlent zoveel rrcge'

lljk te

-------tlJdig
tevoren
van de tc houdcn blJcenkomrt in kennlr
3.
gesteld. ------------'
Artikel 2, ---------l. Het bestuur bevoÍdert ddt daartoe behlanre leden van de vereniging ztch
beschikbaar stellen voor het verstrekken van adviezen aan andere leden,
díe moeilijkhedcn ondervinden bij de beoefening van de liefhebberiJrals
mede voor het behulpzaam zijn ten behoeve van beginners
2. Leden van de verenigíng maken zoveel mogel.ijk eerst gebruik van de dien
sten van de adviseurs uit hun eigen vereniglng. -------3. Het bestuur is op verzoek van het betrokken lid daarbij behulpzaam, ook
waar het de diensten van derden betreft,
Commissies.---------- V
Artikel 3. ---------1. Het bestuur benocmt, indien het dit in het belang van een goede vervulling van zijn taok of om andere redenen nodig oordeelt, speciale comr+orden bevorderd.

De leden vorden

missies.

2.

Een commissie kan ten alle tijde vrorden ontbonden door genoemd bestuur.
Het bestuur heeft tevens de bcvoegdheid één of meer leden van een commissie te ontslaan, indien het van oordeel is dat de betrokkenen de
werkzaamheden, aan

in

deze commissies.

het

lidmaatschap verbonden,

niet behoorlijk vervult

- t0-

3. De bestuursleden zijn gerechtigd de conmlsslevergaderingen blj te uonen'
lr. Aan de conmissieleden trorden oÉ hun vcrzo€k de door hen gcmaaktè noodzaketljke kosten vanwege de vereniglng vergoed, cen en ander ter bcoordellnE van het bestuur. Bovendlen dlent het nakan van onkosten van te
voren aan het bestuur te n'orden gemeld (begrotlng)' ----'5. Comnlssleleden kunnen een vcrzoek biJ hct bcstuur indiancn on cen bestuursvergàdering blJ te honen. Het bestuur 2endt hèn hlerop een ultnodlglng.

Artiket 4. ----------------------:
l. Het bestuur kan drtc leden van de vercnlglng als inkoopconnlssarissen
aanstellen die ten behoeve zan de tcden het coBperatief lnkopcn van vlssen, plantcn cn benodigdheden tcn dl€nstc van de beoefenlng der llef2.

Zoveet nogelljk r,orden

hlerblJ

kr,reekproduktcn van leden vàn de

vcrenl-

gln0 betrokke

3. 0e lnkoopprlJzen

worden slechts ttèt cèn

ktein bcdrag verhoogd, ter

dek-

king van de onkosten en het rlslko
Artikel 5. ---'-..'-'
l. Elk lld aan wie enig eigendom van de verenlging ten gebrulkc of ln beheer ls toevertrouwd, kan voor de waarde daarvan volledlg worden aansprakelijk gesteld, lndien sprake is van onoordeelkundlg dan wel onveranrwoordeilJk gebruik daarvan, leldende tot geheel of gedeeltclijk ver-

2. lndten tussen leden van de vereniglng een geschil ontst.at over cen
aangelegenheld de vereniglng betreffende, dat niet vatbaàr is voor beslechtlng door het bestuur of enig ander orgaan krachtens de stetuten'
zal het geschil door de meest gerede partij kunnen worden voorgelegd
aan een daartoe telkenjare in de jaarlijkse ledenvergadering te benoemen commissle van geschillen, die bestaat uit ten minste drie en ten
hoogste viJf leden en bíJ tussentiJds ontstane vecatures zichzelf mag
aanvulten, ter beslechting in hoogste instantie.
L i

dmaatschap.

Artikel 6. ---------l. Alvorenseenjeugdlid in te schrijven dlent het bestuur er zich van te
overtuigen, dat de betrokkene nog geenachttíen Jaar oud ls, alsnede dat

-ll-

de ouders

2.

of

voogd instenrnen met de aanneldíng

als lid. --------

jeugdlid wordt met ingang van de eerste dag der maand, volgend op
dle waarin de achttienjarige leeftijd hordt bereikt, als werkend lld var
Een

de vereniging íngeschreven.

Artikel 7. ---------Het éénmalig verschuldigde entreegeld voor een nieuw lid trordt op lederr
jaarlijkse ledenvergadering voor het votgend Jaar vastgesteld, voor.rc-\-,
veí dit gewljzigd moer r,vorden.

Artikel 8. --------:De aan het lldmaatschap verbonden rechten kunnen door hct bestuur voor
een tijdvak Ían ten hoogste drie rnaanden geheel of gedeelte!ijk.hprden
ontzegd aan hen, die zich bij herhaling schuldig maken aan overtreding
-van bepalingen, in of kraihtens dit reglement vastgesteld.
Artíkel 9. ---------Vervallenverklaring van het lidrnaatschap als werkend. jeugd-, huisgenoor
of vijf en zestig-plus lid kan door het bestuur plaatshebben ten aanzler
van ledetr die: -------a. in gebreke zijn gebleven de verschuldigde contributie blj vooruitbetaling te voldoen;
b, nadat op hen de in artikel I genoemde maatregel is toegepast, en zij
voortgaan zich schuldig te maken aan enige overtreding als daar bepaald, zij door hun woorden of gedragingen de goede naam der vereniging schaden, of nadat de tegen hen uitgesproken ontzegging is ge.
eindigd, en zij andermaal zich aan overtreding als ln aítikel 8 genoemd, schuldig maken,

l.

in artikel 8 doen de verplichtíngen jegens de
vereniging onvermínderd voortduren.
2. De vervallenverklaring van her lidmaatschap doet alle na die vervallenverklaring ontstane verpl ichtingen verval len.
3. Reeds vóór de vervallenverklaring verschuldigde gelden zijn terstond
De maatregelen genoemd

Í

nvorderbaar.
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l.tndlenhetbestuurbesluithet;ltdmaatschapvandcverenlginga,nCcn
lid te ontnerÉn, geeft het van dit beslult gchrifteliJk kennis aan hct
lld, onder verneldlng van de reden Yan dlt beslult'
2. Blnnen één nuand nadat het tld dit berlcht hecft ontvangcn, kan het Per
aangetekcnd schriJven aan het bestuur bcrlchten, dat hct tcn gevolgc
van dit beslult ln beroep xenst tè gaan btj de tedcnvcrgadcrlng'
3.Hetbestuurlsdanverpllcht,blnnentweemaandeneendaartoestrckkende
ledenvergadering bijecn tr roepen.
ooo

Artikel 12. "--'-'-'
l. op ledere Jaartljkse leàenvergadering nordt de contrlbutie voor het
volgende jaar vastgestetd, voor zover deze gcwljzigd moet worden' -----2. Voor jeugdleden en vooÉ viJf en zestig-plus lcden ziJn de bedragen 9c-

rjk. -------

contributle. -------3. De contributte voor alle categorieën dient ten tBinste pcr half verenlEreteden betalèn geen

gingsjaar ( januarl - december ) bij voorultbetaling tc geschieden' ten
laatste drie weken voor de aanvàng van èen niewre betallngsperiode. ---rr. BiJ in gebreke blijven van het bepaalde in artlkel 12 lid I' kan het
bestuur het

lid

rDyeren,

Het lldmaatschap kan niet worden herkregen, alvorens het lid de achterstallige contrlbutie tot en met die over het topende halve verenlgingsjaar heeft voldaan, alslede de eventuele incassokosten' Een geroyeerd

tid heeft

geen toegang

tot de bijeenkomsten van de vereniglng'---------

5. Voorultbetaalde contrlbutie kan op verzoek worden gerestitueerd.
Artikel t3. --------I. opzegglng geschiedt per aangetekend schrijven vó6r I december voorafgaand aan het komende verenigingsjaar. --------lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het I idmaatschap door tot het einde ven het votgànde verenigingsja
2. De opzegging van het lidmaatschap ontslaat niet van de verplichting tot
betaling van contributie, verschuldigd tot aan het tijdstip, waarop het.
I idmaatschaP

""o l.

Op een

eindí9t.

elk jaar in oktobeï te

belego,en Alganore Ledenvergadering

uordt

dr'

contributie voor het volgend jaar vastgesteld,voorzove! ileze gadjzigd--'
h'ttiztging »olgens besluít l,edenoetgaderí,ng 27 febr'1990)

rnoet worden.
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Ledenye rgader i ng

Artikel lt. --------l. Tot de jaarstukken, bedoeld in artikel 12 lld t sub a der statuten bchoren: -----à. het verslag van de secretarls over de rcrkzaamheden van het bestuur
en over de toestand van de vereniging ln het afgclopen jaar;
b. de rekening cn yerantwoording van de penninErrcestèr over het gevoerlde financiële beleid in het afgelopen Jaar. ------Door
2.
een ln dc vorige ledenvergaderlng benoemde conmlssle van drie leder
die geen bestuurslid nogen zijn, wordt een verslag uitgebracht aan de
ledenvergadering die de jaarstukken behandeld. over de gehouden control(

der gelden en het gevoerde financiële behecr van de penningmeester. --Elk jaar wordt het langst zittende lid van deze conmissle van zlJn functle ontheven.
3. De verkiezing van de bestuursleden vÍndt in deze vergadering nlet pl.at:
dan na afhandellng van de jaarstukke

4. Het bijrooen van de (jaarllJkse) ledenvergaderlng ls verplicht. -------.

5.

Bedoelde vergaderirrg rnoet ten minste

vijftien

dagen van tevoren u,orden

aangekondigd met toezending van de Jaarstukken.

ttel.
Artikel t5. ----'---De voorzítter heeft de leiding der vergaderingen. Hij kan de spreektijd
beperkten, hij kan de dlscussie over een onderwerp sluiten;
Voorzi

niemand neemt aan de beraadslagingen

deel, zonder daartoe vao hem het

te hebben gekregen; hij kan een spreker het woord ontnenen en die
V
gene, die zach aan ordeverstoring schuldig maakt, de verdere
""nr"aig-

woord

heid op de vergadering ontzeggen; hij kan de vergaderlng schorsen. ----De voorzitter is verplicht een door ten minste vijf leden ingediende
motie terstond in behandeling te nemen,
Ditzelfde geldt ook ten aanzien van een voorstel van orde indien dit
De

voorzÍtter heeft de leiding

van de werkzaamheden van het bestuur.

--.

Secretaris.
Artikel 16. --------De

secretaris notuleert de vergaderingen en legt de notulen ter

ring voor aan de

goedkeu'

volgende vergadering. Na goedkeuring en na het aan-
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brengen van eventueel gewensterwijziglngen, worden deze door de voorzltter en secretaris ondertekend.
De

secretarls draagt zorg voor hct ter vcrgàdering aanrezlg zijn

presentieltjst,
alle stemgerechtlgde leden

van

bij cen ledenvergaderlng dc natrcn van
cn blj een bestuursvergrderlng de nailcn vat,t

vermeldende

een

de aanwezige bestuursleden
l{lemand geldt ats aanwezig. dan nadat

hlJ de prercntlellj3t heeft

ge-

tekend.
De

secretarls is betast met de correspondcntie, de ledcnrdministratle

en het archlef van de verenlging.

ten spo;digste de voorzitter ln kennis te stellen van
door hem ontvanqen belangrtJke stukken de verenlging rakende'

Hij Is
.

gehouden

Penn I nEmees

ter

Artlket 17. '-0e penningmeester ls belast met het beheer van de gélden van de vercnlging en ls daarvoor verantr.roordelijk. ------'Voor uitgaven boven vijf honderd gulden vraagt hlJ vooraf goedkeuring
aan de andere leden van het dagelijks bestuur.
Hij houdt behoorlijk boek van zijn beheer en brengt halfJaarlijks mondeling verslag uit aan het bestuur over de financiëte stand van zaken van
de vereniging
Het bestuur houdt toezicht op het financiële beheer van de penningmees-

ter,

waarvöor het mede aansprakeliJk

ls.

Besluitvonning

-r----------Artikel 18. --------l. Stennring over Personen geschiedt schrlftelijk, tenziJ de vergadering de
kandidaten bij acclamatie wenst te benoemen.
2. Íenzij de vergadering anders beslist, bepaatt de voorzitter of een stemming over zaken zal geschieden:
a. bij acclamatiei ------b. mondeling of afroep; ----------c. schriftelijk met gesloten briefjes.
3. Een persoon wordt geacht te zijn gekozen, respectievelijk een voorstel
te zijn aangenomen of verworpen bij volstrekte meerderheid der geldlg
uitgebrachte stemmen, tenzij anders is voorgeschreven' ------Blanco stemmen zijn ongeldig. ---------
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&. lndien bij sterming over personen niemand de meerderheld heeft behaatd,
vindt een tweede stenming praats. lJordt wederom geen meerderheid verkregen, dan heeft een heÍsteÍnÍning plaats tussen hen, die bij de tweede
5'

stenuning de meeste steÍmenopzich hebben verenigd en wel tussen zovcel
kandidaten, als er plaatsen vermeerderd met één, te vervullen zljn. ---.
Bij staking van stenming over personen besllst na herstenmlng het lot;

over zaken beslist de voorzitter na de eerste stamlng.
Slotbepal ing

Artikel t9. ------------_-__\,,
l. Aan alle leden wordt bij de aanvang van hun lidrnaatschap cen exemplaar
van de statuten en dit reglement ter hand gesteld, gctiJk mede van alle
daarin aangebrachte wijzigingen. -----2, ln alle gevallen, waarin ne?h door de staturen, noch door dit reglemcnt
is voorzien, beslíst het bestuur.
0e conparant is mij, notaris, bekend.
l'laarvan aktc in minuut is verreden te Arnsterdaír op de datum
ín het hoofd
dezer akte vermeld.
Na

zakeliJke opgave van de lnhoud van deze akte.aan de verrchenen persoon

heeft deze verklaard van de inhor:d van deze akte te hebben kennisgenomen
en op volledige voorlezing daarvan geen prlJs te stellen. __-_-__Vervolgens

notaris,

is

deze

akte,

na beperkte voorlezing,door de comparant €n

mij,

ondertekend.

(getekend) J.C. Alrelaar, N.J. Bunk.
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