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REGLEMENT

Artikel 1:
EIk jaar treden twee o f meer bestuursleden af volgens een
vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn terstond herkiesbaar.
Bij het ontstaan van één of meerder tussentijdse vacatures
woidt daarin voorzien oP de eerstvolgende ledenvergadering.
Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst daar waar zL) het lid vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene vergadering, welke binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar woÍd'u gehouden
Artikel 2z
leidt de vergaderingen van het bestuur en Ieb-tter
hij
de volgorde van de te behandelen zaken in
waarbij
den,
Tevens zorgt hij voor handhaving der
vergadering
regelt.
de
Reglement. Hii verleent
Huishoudelijk
het
van
en
statuten
roepen of het woord te ontnemen
Artikel 3:
DffiarisvoertdecorreSPondentiederverenigingwaarvan hij copie houdt. Hij houdt de notulen der vergaderingen
in een afz-onderlijk daartoe bestemd boek, welke hij met de
voorzitter na goedkeuring ondertekent. Hij houdt een Presentielijst der aanwezige leden oP vergaderingen in boekvorm bij. Ieder der aanwezige leden oP verEaderingen is
verplicht deze te tekenen
Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur,
in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde zaL
worden gesteld
+------Artikel 4:
De penn-in-gmeester is verantwoordelijk,voor <le onder zijn
berusting zíjnde geldmiddelen van de vereniging en tekent
de fwitantieé. De invordering der contributie is aan hem
opgedragen. Voor het doen van uitgaven en verbintenissen
die de som van f 500r-- (vijfhonderd' gulden) te boven gaan,
behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Hij is belait met het behoorlijk bijhouden van een kasboek.
HiJ doe.t op de jaarvergadering rekening en verantwoording
over het afgelopen boekjaar.
De goedkeuring van de kascommissie víordt door de algemene
jaaivergadering beschouwd als décharge vaR de Penningmeester voor diens beheer over het afgelopen jaar
Artikel 5:
Bestuursleden en ander functionarissen zijn verplicht om
bij het beëndi gen van hun functie de onder hun berusting
zijnde verenig ingsstukken aan het bestuur af te dragen
Artikel 6:
Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid .op
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aanvraag de redenen hiervan oP te geven.
Àrtikel 7
Zí), die wensen op te houden lid der vereniging te zijn t -moeten dit uite rlijk vier weken vóór het eindigen van het
lopende kalende: rjaar aan de secretaris lenJcqq.r maken. Heeft
opzegging niet vóór die datum plaats gevonden dan is men
verplicht alsno g de contributie over het gehele daaropvolgend jaar te voldoen.
Artikel 8:
Het bestuur heeft het recht een lid na officiëIe aanmaning,
a19edat is door toezending van een aangetekende brief, de t-e
voor
royernent
wanbetaling
tct
meRe ver-gadering wegens
dragen. Éen aldus geroyeerd Iid kan dan eerst dan \^reer als
lid der vereniging worden toegelaten, wanneer hij of zi) de
achterstallige bedragen heeft aangezuiverd.
Artikel 9:
een juli lid worden, betalen voor het lopende }-=
ffina
,È,rtbuË_iÉiÍí{tË-iÉ"{:,
.-i.---,L:---ri=+i''É'i;,:kaÈëndgrjeffi de heift der jaari-ijkse coi-r
jaarcontributie
het
volgende kal-endervoor
gelijktijdig
de
jaar betalen. Gezinsleden zijn de helft van de jaarcontributie schuldig.
Artikel 10:
De bestuursver gaderingen worden gehouden op de plaats en de
tijd die door de voorzitter is bepaaldi de ledenvergad ering
a1s door het bestuur wordt vastgesteld.
Artikel 1.1:
ouden algemene vergadering geeft het bestuur met
Van ete
opgave der punten van behandeling tenm inste zeven dagen van
tevoren kennis aan de leden
EIk aanwezig lid brengt te vergadering één stem uit. Het
stemmen bij volmacht is uitgesloten.
Àrtikel 12z
EIk lid, gez inslid of erelid heeft het recht staande de
vergadering voorstellen of moties in te dienen
Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller oP de
agenda der volgende ledenvergadering geplaats mits de vergadering zich daarvoor verklaart.
Op voorstellen die niet oP de age nda staan kunnen geen beslissingen worden genomen.
Artikel 13:
Ieder gewoon I id, gezinslid of erelid heeft het recht van
introductie voor vèrgaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter
Persoon
Dit, geldt niet voor de jaarvergaderingen. DezelfdegeÏntromag évenwel niet meer dan éénmaal Per jaar worden
duóeerd. Hij die van dit recht gebruik maakt, is verplicht
met de intróducé mede te tekenen in het introductieboek en
neemt van de introducé aIle verplichtingen oP zich als 9e1den deze hemzelf. --F--ri
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Artikel 14:
gevallen
fen algemene Iedenvergadering kan in sP oedeisende
belegd, in welk
door het bes tuur oP korte termijn worden
geval artike I 11 niet van toePassing is.
Artikel L5:
of'van het bestuur
AIIe uitgaan de stukken van de vereniging zover
dit niet anworden door de secretaris getekend voor
ders bij de wet of verordening wordt vereist.
Artikel 16:
over zaken mondeling geOver Personen wordtr schriftelijk,
stemd. In twijfel gevallen beslist de voorzitter.
Artikel L7
eisen een volstrekte meerderheia van stemffiiten
PIus
men, zijnde de helft der geIdig uitgebrachte stemmen
bepaald.
is
anders
niet
één, mits bij statuten en reglement
Artikel L8:
worden besloten
Tot wijzig ing van dit reglemen t kan alleen
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'in een *igemene ve rgad,ering met =rrs
van de Raad
goe,Jkeuring
De
der geldig uitgebr achte stemmen.
deze wijop
Nederland
in
van Beheer oP KYno logisch Gebied
ziging is vereist.
Àrtikel 19:
de toelating van nieuE1ïorens het bestuur beslist omtrent
lid te publiceren
we leden dient heÈ de aanmelding van een
hun mening
in het cluborgaan, zodat leden van de vereniging
het beaan
geven
over het adsPirant-Iid te kennen kunnen
stuur.
Artike
worden voorzren
ln gevallen waarin dit reglement nie t mocht
beslist
of. bij enig I eschil omtrent de toePassiningan hiervan,
de
gevallen
dere
in spoedeisend e gevallen het bestuur,
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algemene vergadering.

Aldus vastgesteld op de Àlgemene Vergadering gehouden te
Utrecht, op 26 maart L985.

