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den
negentienhond.erd achtenzeventig, zijn voor mij,

notaris ter stand.plaats EïLVERSUI{, verschenen:
1 d.e heer JAN JACOB STEIJN , zond.er beroep, wonend.e te Eilversumt

Lutherhof 19, geboren drieëntwintig apri-1 negentienhond.erd. tiea;
2. de heer PIETER VAN DER MEULEN, vocalist , wonencle te Kortenhoef t

1.

§émèe an 6, geboren op achtentwintig

de heer DQp]@ Ep§CffiA, belastingconsirlent, wonende te I s-Grave-
1and, Zuidereind.e 198,
hond.erd vijfentwintig;

geboren op achttien februarj- negentien-

volgens hun verklaring ten deze hand.elend.e respektievelljk de compa-
rant sub 1 als Yoorzitter van het Sestuur, d.e comparant sub 2 a1s
Secletaris van het Bestuur en d.e conparant sub J als litl- van d.e

CommisÉ'ie tot herziening van d.e Statuten van de vereniging, genaamd.:
rr rs-Graveland.se IAM EN S0EAAKVERXNIGINGTT, te I s-Graveland;
en tevens a1s gezamenlijk gevolmachtigd.en van d.e overige led.err van
het Sestuur van die vereniging, te weten:
a. veehoud.er, wonende te I s-

Grave , Cannenburgerweg 11, geboren eenend.ertig oktober negen-
tienhond.erd d"rieënd.ertig;

b. de heer JACO3U'S JOBANNES RIDDER, boekhouder, wonende te Korten-
hoef, gemeente I s-Gravelandr Eoflaan 11, geboren veertien juni
negentienhond.erd. tweeëntwintig;

c. d.e heer JOENN 3OESCEOTEN, assistent-accountant, wonend.e te rg-
Graveland., Cannenburg,erweg, 2J, geboren zes augustus negentien-
hond erd. zesenvijf tig;

d. de heer ffiNRICUS JOEAlïlr-ES GEXARDUS lÍÀRïA VAN DERYELIEN, technisch
med.ewerker, wonend.e te ËÍ1versum, Karnerlingh Onnesweg 218, gebo-
ren twaalf januari negentienhond.erd vijfenvijftig;

e. de heer Ingenieur JAN,IÍAASDAI'I, ingenieur, wonende te Kortenhoef , ge-
meente t s-Gravel"nE]-íilË86-rrrghgaarde 26, geboren zeventien december
negentienhonderd vijf er. dertig, ;

respektievelijk al-s Více-Voorzitter, Penningmeester, Wedstrij dleider,

blijkende daarvan uit een onderhand.se akte van volnacht, nrelke,
na vooraf d.oor de gevolmachtigd.en conform de wet voqr echt erkend.
en getekend. te z{ln, aan d.eze akte is gehecht.

ne comparanten, hand.elend.e a1s geneId., verklaarden:
- dat in de Àlgeroene Vergailering van voornoemd.e vereniging, velke

wercl gehouclen te I s-Graveland. op
negentÍenhonderd. achtenzeventig, is besloten de statuten van d.e

vereniging te wÍjzigen a1s hieraa za1- bIliken en de ald.us gewÍJzigd.e
statuten in d.eze notariële akte op te nemen;

- d.at j-n ctie vergad.erÍ,ng aan het berjtuur opdracht is gegeven
d.eze notariëIe akte te cloen effectueren en cleze notariëIe akte te

- d.at d.aarvan bliikt uit een uittrekseL uit cle notulen \ran het ver--
hand.elde in ctie vergadering, weLk uittreksel aan d.eze akte iS ge-
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Alsnu verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, ter uit
voering van het vorenstaande, dat de statuten van voornoemde ver
eniging na voormelde statutenwijziging luiden als volgt: ------------
NAAM EN ZETEL ------------------------------------------------------
Artikel 1 -------------------------
De vereniging draagt de naam: "SCHAAKVERENIGING 'S-GRAVELAND" en is 
gevestigd te 1 s-Graveland. ----------------------------------------
De vereniging is opgericht op twaalf november negentienhonderd zes-
endertig te •s-Graveland. ------------------------------------------
DOEL EN MIDDELEN ---------------------------------------·------------
Artikel 2 ----------------------------------------------------------
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaak-

sport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden. ------
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: -----------------

a. het behartigen van de gemeenschappelijke beJangen van de leden;
b. aansluiting bij de Stichts-Gooise Schaakbond; -----------------
c. deelneming aan de competitie van de Stichts-Gooise Schaakbond;
d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen

van wedstrijden; ----------------------------------------------
e. het houden van een interne competitie; -----------------------
f. het uitgeven van een verenigingsorgaan; ----------------------
g. het maken van propaganda voor de schaaksport; ----------------
h. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

VERENIGINGSJAAR ---------------------------------------------------
Artikel 3 ----------------------------------------------------------

Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig ---------------
juni. ----------------------------
LEDEN -----------------------·------
Artikel 4 -------------------------

Leden van de vereniging zijn natuurl 
Onderscheid dient te worden gemaakt 
senioren en donateurs. ------------
Artikel 5 -------------------------

Personen, die zich jegens de vereni 
hebben gemaakt, kunnen door de alge 
lid van verdienste worden benoemd. 
DE VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 6 -------------------------

- - -------------------------------

ijke personen. ------------------
tussen aspiranten, junioren, 

ging uitzonderlijk verdienstelijk 
mene vergadering tot erelid of 

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating 
door het bestuur. Tegen niet-toelating staat beroep open bij de alge-
mene vergadering. --------------------------------------------------
DE BEëINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP --------------------------------
Artikel 7 ---------------------------------------------------- -----

1. Het lidmaatschap eindigt door: ----------------------------------
a. overlijden; ------------------------------- -------------------
b. opzegging door of namens het lid; ----------------------------
c. opzegging namens de vereniging; ------------------------------
d. ontzetting. --------------------------------------------------



L

L

L

L

L

L

L

L.

2

Ar

1.

5

7.

g.

4

2. lvoor beéind.igi.ng van het erelÍdmaatschap en het lidnaatschap
l 
van verdienste is 1id. 1 van d.it artikel van overeenkonstige

| ïoepass1ng.
BESTUU-R

B

De vereniging wordt bestuurd. d.oor een bestuur , bestaand.e uit
een d.oor d.e algemene vergader ing te bepalen aantal van tenminste
d.rie }ed.en.
Sestuursled.en moeten neerd.erjarÍg zijn en rid van cie vereniging.
Een bestuurslid kan nÍet tevens afgevaarcLigd.e z{!n noch in àienst-
De led.en van het bestuur worden d.oor d.e algemene vergadering
gekozen. De voorzitter wordt in functie ge[ozen, cle óverige be-

3estuursled.en worden
terstond herkiesbaar.

gekozen voor een tijct van d.rie jaar err zijn

huid.ige bestuur bestaat uit d.e volgend.e personen:
d.e heer JAN JAC03 STEIJN voornoemd als VogrzÍtter;
de heer ffiNDRïKU'S UILLEM SCEOENI\ÍAffiR voornoemd aIs

Ee
à.
b.

t

Vioe-
Yoorzitter;

ester;

VooS-

c
d

e
f

de heer PTETER YÀN DER MEIITJEN vooïnoemcl. aLs secretaris;
d.e heer JAcOBus "r0EAIvI\ïEs RïnlER voornoemd ars penningae
de heer JOHNN 3OE§CE0[EN voornoend als líetlstríjdleider;
de heeT EENRÏCE.S JOHANNES GERÀR3US MARÏÀ VÀN nBYEmE}ï

g.
Van

noemd. als Jeugdleiderl
<ie heer Ingenieur Jan Maasdam, voornoenrd a1s materiaalcor,:.irissari s.--

d.eze bestuursleden tred-en af :
- in negentienhonderc negenenzeventig: d.e secretaris en vice-

- in negentienhond,erd. tachtíg: d"e yoorzitteri----
- in negentienhonderd. eenentacr.tig: d.e penningmeester, de líed-striidleider en de Jeusdleid.er: -------
- in negentienhonder:d tachtig:Ce materiaalcommissaris. -----
Eet bestuurslidmaatschaf eindigi d.cor: --------a.1 het niet meer voldoen aan het bepaal.de in lict z van dit arti-

I keI;
b.Ihet_verstrijkeïI van de zittingsperiode of tussentijds terug-

I txeden;
c. een daartoe str
tussentijd.s ontstan
het terugtredend.e
De vereniging word
vertegenvoord.igd .

ekkencl besluit van d.e algemene vergadering.
e vacatures r,rorden veryuld. voor d.e tdd. d.Íe

t door d.e voorzitter zowel in a1s buiten reehte
3ii ontstentenis van d.e voorzitter word.t de verenigiag zowel inaIs buiten rechte vertegenwoordigd. d.oor cte secretàris en de pen-
ningmeester tezamen. --------;--Eet bestuur kan uit ziJn nidden een d.age1[jks bestuur aanwijzen,
aan hetwelk het,
kan overd.ragen.

ond.er ziin verantwoord.elijkheid, werkzaanhed.en

Eet bestuur Ís bevoegd tot aLle handeringen aIs bedoeld in ar-tikel 44 Soek 2 van het 3urgerljjk WetboeÈ. ----------i----

6.
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COMMISS

De algenene vergatlering en het bestuur kunnen commissies benoemen
clie het bestuur in d.e uitvoering van z[jn taalc behulpzaam z[jn.
Aan d.eze commissie kunnen bepaalde bevoegdhed.en word.en toegekend..
In e1k geval kent de vereniging een courmissie bed.oe1d. in artikel
48 }id 2 van Soek 2 van het Burgerlijk tíetboek. Deze d.oor d.e alge-
mene vergad.ering jaarl ijks te benoemen connissie van tenmi.nste twee
Ied.en, die geen deel rnogen uj.tnaken van het bestuur, ond.erzoekt
d.e rekeníng en verantwoord.ing van het bestuur en brengt aan cLe a1-
gemene vergad.ering verslag van haar bevinelingen uit.

e

1.
2.

t.

4.

5.

vergad.ering bestaat uit cle leden van d.e vereniging.
De algemene vergaclering word.t b{jeengeroepen door het bestuur en
wel zo dikwij ls het bestuur dÍt wensel[jk oord.eelt d.och tenminste
één naal per j aar, zilnde d.e jaarvergad.ering bed.oeld in artikel
48 van Soek 2 van het Surgerl[jk ]Ietboek.
0p schriftelijk verzoek, bevattend.e de te behandelen ond..eruerpen
van tenminste één/tiende gedeelte cler lec1en , is het bestuur
verplicht tot het b[jeenroepen van een algemene vergad"ering op
een termijn van niet }anger d.an vier weken.
De op:oeping tot d.e algemene vergad.ering geschied.t tenminste .--*--.veer.tien d.agen tevoren schrifteiilt aan-d.à ad.ressen van de Ieden,
bestuursred.en, ereled.en en reden van verclienstel die aIlen toe-
gang tot de algenene vergadering hebben.
De algenene vergad,eringen word.en geleid. d.oor d.e voorzltter van

6.

7.

B.

2.

d.e ver
Van he
of die:
d.e voo
kend.
De jaarvergadering wordt vóór een februari gehoud.en. ïn cle jaar-
vergad.eri-ng komen onC.er meer aan cl"e ord.e:

eniging of diens plaatsvexvalrger
t verhandeld.e j.n elke vergad.erÍng worclen d.oor d.e seeretaris
ns plaatsverva]rger noturen gemaakt, d.ie d.oor d.eze en door
rzitter van de vergad.ering word.en vastgesteld. en ond"erte-

het jaarverslag en d,e rekening en verantwoording van
net het verslag bed.oeld in artj-keI ! van cle Statuten.
Aan d.e algemene vergad.ering komen in de vereniging to
voegdhed.en d.ie niet door de wet of d.e Statuten aan he
zijn opged.ragen.

het bestuur

e alle be-
t bestuur

eI 11
temgerechtigd. in de algemene vergaciering z{jn de led.en van de

vereniging d.ie elk één sten kunnen ui tbrengen.
Een lid kan z{jn stenrecht overdragen aan een d.oor hem aan te
wijzen ander lid.
rn d.at gevar dient op de vergad.ering aan d.e secretaris een
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SESLÏiÏTEII
Artikel 12
I. Sesluiten

uitgebrach
pa1en. De
Sesluiten:
a.

word"en genomen mët volstrekte meerd.erheid. van d.ete stemmen, tenz[j de wet of d.eze Statuten anders
lr[jze van sternmen word.t bij Reglement geregeld..

tot wijzÍging van deze Statuten ,b. tot ontbind.ing van d.e verenigÍng;

geldig
be-

L

L

2.

kunnen slechts word.en genomen d.oor d.e a lgemene vergad,ering,vaarin tenminste de helft van het aanta1 1ed.en tegenwoord.ig isen met een meerd.erheid. van tenminste dr ievj-erde van de geld.i §èuitgebraohte stenmen en mits het voors tel tot het desbetreff end.ebesLuit in de oproeping tot clie vergadering 5.s opgenouen.

a

b
c
at

van d.e vereniging bestaan uÍt:
contrÍbuties;

subsÍdj.es en bijdragen;
schenkingen, legaten en andere baten.

d.e begroting van inkom-
het volgenele verenigings-

t.

RE

De algemene vergad.ering stelt jaarlijks
sten en uitgaven van C.e vereniging ,oorjaar en d"e te heffen contributies vast.L De 1ed.en zijn gehouden tot het betalen d.aarvan. ne wijze van Ín-ning word.t geregeld b{j het Euishoude 1{jk Reglement.

1

L

Eet Euishoudelljk Reglement beva
en de uitvoering van d,eze Statu
in strljd ziln net deze Statuten.

t regelen omtrent d.e toepassing
ten. Deze bepalingen mogen niet

L

2. Eet Huishoudelijk Reg.lenent word.t vastgesteld door d.e algenene
vergad.ering.

1 De algenene vergader
vereniging nad.ere re

ing kan voor verd.ere werkzaamhed.en van d.e

rtike
In geva len waarin deze Statuten en het Euishoudel ijk RegJ-ementniet voorzien, beslist de algemene vergad.ering. ïnd"ien haar besU.s-sing nie t kan word.en afgewacht, bes 1j-st het bestuur, echter ond.ergebon d,eaheid om d.e genocren besliss ing' aan d.e eerstvolgende al.gemenevergaclerÍng ter bekrachti ging voor te leggen.L LIS,UIDÀTÏE ----------Artikel 16 ----------ÏFenT"sluit tot on

lliquiclatie te zijn.
I datie door het bes

2.131i het besluit tot
I een liquidatÍe-ove

tbind.ing word.t geacht tevens een besluit tot
Tenzij and.ers is bepaald., geschieclt d.e 1iqui-

tuur.
ontbind.ing wordt tevens d.e bestemming van

rschot van cle vereniging aangegeven.L

\-

L
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ll1.1le liquidatÍe geschi.edt met inachtneming van het bepaalde b{i
ll lartikel 2J van Soek 2 van het Surgerl[jk !'retboek ---------
llDe corofaranten zijn roij, notaris, bekend,.
Il Waarvan akte
ll in ninuut is verl-ed.en te Eilversum op d.e d.atum in het hoofd d.ezer
ll atte vermeld.
ll n" ,at"lijke opgave van d.e inhoud van deze akte aan d.e verschenen
ll personen, hebben d.eze eenparig verklaard" van de inhoud. van deze akte
ll te hebben kenaisgenomen en op volled,ige voorlezing daarvan geen
ll prtjs te stellen.
ll Vervolgens is d"eze akte na beperkte voorlezing door de conparanten
ll en rolj, notaris, ond.ertekencl.
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SCHAAKVERENIGING II t S-GRAVELAND II

Hui shoudeliik Regl-ement

Lidmaat schap
art. 1

art.L

Een natuurJ-ijke persoon die lid van de vereniging
wenst te worden geeft de wens daartoe te kennen
aan het bestuur van de verenÍ-ging, dat over toe-
lating beslist.

2. De leden ziin verplicht hun adres en eventuele
adresw{jzigingen zo spoedig mogel{jk a.an het bestuur
door te gevèn.
De secretarl-s draagt zorg voor het doorgèven van
wijzigingen in de ledenlijst aan de S.G.S.

Alsemene Vergadering
art. 3. 1. Voor de algernene vergadering wordt een schrif-

telijke oproep gericht aan de leden van de ver-
eniging en zonodig met bijvoeging van de toe-
lichtende bescheiden.
De datum van de algemene vergadering dient uiten-
llik twee ryeken tevoren bekend te zijn gemaakt.
De agenda en bijbehorende stuklcen worden zo spoe-
dig mogelrJk, doch uiterldjk tien dagen voor de

vergadering toegezonden.

2. Met toestemming van zoweL het bestuur als de

vergadering kunnen staande de vergadering, onder-
ïrerpen aan de agenda worden toegevoegd.

art. 4. 1 Op buitengewone algemene vergaderingen, door het
bestuur bileengeroepen, is Ïret bepaalde in a-rt.
drie van overeenkornstige toepassing met dien
verstande dat ter behandeling van spoedeisende
gevallen van de aldaar genoemde termijnen kan
worden afgeweken.

L

L
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art. 5. 1.

2.

3.

Indien de buitengè.r4rone algemene vergadering is
bdeeng:eroepen op een termijn van minder dan ëen
veek, kan zq echter beslissen dat een daarin
aan de orde gesteld onderwerp niet zodanig
spoedeisend ls, dat behandel-ing in een, met in_
achtneming van art. viJf gestelde termijn bij_
eerrgeroepen vergadering niet kan worden afge_
wacht.

2. Buitengeworre algemene vergaderingen a1s bedoeld
in af,tr 1O.3 worden bijeengeroepen door de J.eden,
die het verzoek daartoe vergeefs tot het bestuur
hebben gerJ-cht met inachtneming van het bepaalde
in art. 3.1.

3. Buitengewone algemene vergaderingen a.rs bedoeld
in lid twee van dit artikel_ voorzíen zelf in
hun leiding.
UitsLuitend onderwerpen die ín de oproepíng ver-
meld z{nr kunnen worden be}randeld.

Algemene vergaderingen z{in openbaar, behoudens
dat zowe;-. de voorzitter a1s de Ledenvergadering
kunnen besluiten dat een vergadering of de be-
handeJ.ing van bepaalde onderwerpen met gesloten
deuren zal plaatsvinden.
Tot een vergadering, resp. de behandeling van
een onderwerp met gesloten deuren, Ïrebben slechts
toegang het bestuur, de 1eden en zij die het
bestuur of de vergadering daartoe uitnodigt.
Het bestuur kan ter vergadering ook aan niet
leden het woord verl-enen over zaken die hen mede
aangaan.

L

L art. 6 , 1 . Over zaket: ryordt mondeling gestemd 1 ten2ij de
vergadering schriftellike stemming wenseli,ik acht.
Bii staking veLn stemmen worclt het voorstel geacht
verr{orpen te zijn.

2. Over personen .t.rordt schrifteldk gestemd met g'e_
sloten stembriefjes.

L
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3. Stembriefjes die niet of onduidelijk z{jn inge-

vuldrdarr we1 ziin ondertekendtraamen van niet

voor verkiezing in aanmerking komende personen'

ofeennietterzakedienendetoevoegingbevat.
tenrzijn ongeldig en wordenrevenals blanco stem-

menrbij de berekening van het aantaL uitgebrachte
stemmen buiten beschouwing gelaten'

7.1. Ter vervulling van een vacature kunnen zowel

door het bestuur a1s door de leden kandidaten

worden gesteld.
Kandidaat-steLling door een of meer leden dlent

te gesctrieden door opgave van naam en adres van

de gestelde kandidaat aan het bestuur' trelke

opgave tenmiste bij aanvang van de vergaderingt

rcaarin de vacature moet ruorden vervuld' moet

zijn ingediend, alsmede een bereidverklaring van

de gesteLde kandidaat, om bij verkiezing de v&co-

ture te vervullen.
2. Indien 6én kandidaat is gesteld, wordt daze

geacht met algemene stemmen te ziin gekozeta'

tenzij 6en ter vergadering aanwezíg bestuurslid

of een Lid stemming verlangt'

3. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen

tren gestemd en is degene die de meeste geldige

stemmen verwerft gekozen.

Verwerven beide een gelijk aantal stemmen' dan

vindt leerstemming Plaats.
Levert ook deze geen meerderlleid op' dan beslist

het Iot.
k. Z{in meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt

tussen hen een vrije stemming pJ'aats '
Verr*erft daarbÍj Seen hunner de vol1e sterkte

meerdertreid van de geldig uitgebrachte stemment

dan vindt herstemming pLaats tussen de gestelde

kandidaten, waarbij degene die in de vrije stem-

minghetminsteaantalstemmenopzictrheeftver-
enigtrafval-t; lewert deze herstemming aarr Seen

t
art.

L
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der kandidaten de wolstrekte meerderkreid van
de stemmen op; dan wolgt er opnieuw een her-
stemming totdat er slechts twee kandidaten voor
de eindstemming zijn verkregen.
Iiomen tvee of meer personen voor één plaats in
deze herstemming in aanmerking, dan vindt tus-
sen hen een Lrerstemming plaats.
Het bepaalde in het derde lj-d van dit artil<el
is op de her- en tussenstemming van overeen-
komstige toepassing, met uitzondering van de
tweede volzln.

5. Z1jn geen kandidaten gesteld, worden de kandi-
daatstellingen ingetroiiJ<en of verlclaren de ge-
stelde kandidaten een eventuele benoeming niet
te willen aanvaarden, dan vindt een vrije stem-
ming plaats.
Verr'rerft daarbii niemand de volstrekte meerder-
heid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan
wordt een tweede stemming gehouden tussen de
personen die in de vrije stemming naar voron zljn
gekomen.

Het bepaalde in het vierde 1id van dit artikel
is dan van overeenl(omsti3'e toei:assing.

6. Indien het bestuur van oordeel is dat voor het
vervullen varn een tussentijdse vacature de eerst-
volgende algemene vergadering niet kan worden
afgewactrt, kan de vervulling geschieden door
schriftelj.jke raadplerging van de 1eden.
Deze vervulling heeft een ti,; delijk karakter en
vervalt bii de eerstvolgende algemene vergaderj-ng
die alsdan op de in dit artihel aangegeven wijz;e
in de vaca.ture yoorztet.

fl . 1 . De penningmeester beheert de geldmidctelen en
het bcstuur draagt zorg voor <.:l e nar.lewin61 van de
Statuten en Reglemetr"ten, alsrnede voor de uitvoe-
ring van genomen 5sslr.r.iten,

art.
L

L

i
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Voor zavel: dit binnen zijn bevoegdheid walt,
geeft het de voorschriften die daartoe nodig
zijn en dj-e het belang van de vereniging bevor_
dert.

2. Het bestuur legt jaarlijks ter vaststelling een
verslag over de toestand wan en de gebeurtenissen
in de vereniging sedert het worige verslagjaar aarl
de a1gemene wergader1ng woor.
In deze algemene vergadering komen onder meer de
begroting voor het volgende boekjaar en de daarbij
behorende andere financië1e voorstellen ter vast-
stelling aan de orderalsmede de verkiezingen voor
het bestuur.

3. Bestuursleden die in een bepaalde functie zirr
benoemdrwervull.en in het bijzonder de aan die
functie verbonden taken.
De andere bestuursleden staan hen daarin bij.
Voor het overige werdelen de bestuursl.eden de
te verrichten werkzaamheden in onderling over.l-eg.

4. Het bestuur vergadert minstens één maal_ per jaar
en verdeÍ' zo dikwijls als de voorzitter dit nodig
oordeelt of tenminste drie leden van het bestuur
zuJ.ks schriftelijk met redenen omkleed aan de
voorzitter verzoeken.

)

Zowel het bestuur als de a1_gemene vergadering
kunnen commissies instel-1en tot het uitvoeren
van bei>aalde opdrachten en/of tot voorlichting
en bijstand van het bestuur of de al-gemene ver_
gadering.
De samenstelling, taak, bevoegdheden en werk-
w\jze van deze commissies, alsmede de zittings_
duur van de Leden hiervan, worden door het be-
stulrr onderscheidenlijk de algemene vergadering
geregel-d1 voor zover z\i niet uit het besluit
tot hun instelling voortvloeien.

Commis síes
art. 9.1,
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FIet bestuur voorziet in tussentijdse vacatures.
De comrnissies brengen regelmatig verslag over hun
werkzaarnheden uit aan het bestuur onderscheidel[k
de algemene vergadering.
Van iedere vergadering van een commissie wordt
een verslag opgemaalct en aan tret bestuur ter ken-
nisnenring toegezonden.

3. Het bestuur is gerechti-gd aan commissies bepaalde
taken te delegerenrdoch het bestuur blijft onver-
minderd werantwoording verschuldigd aan de

algemene wergaderi-ng.
Een comnrissie kan geen voor cle veren:.gang bl-ncten-
de en rechtsgeldige besJ-uiten nemen, tenzi,j dit
uitdrukkelijk bij de instelling J-s bepaald door Ce

algemene vergadering.
De commissie is dan voor dit deel van zlin taak
uitsluitend verantraoording verschuldigd jegens de

algemene vergadering en wordt door deze décharge
verleend.
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Geldmiddelen
art.. 1o.1.

)

3.

I{et bestuur legt aan de algenrene vergadering
jaarlijks een begroting voor,het eerstvolgende ver-
enigings jaar ter va.ststelling voor.
De door de leden te betalen jaarlilkse contributj.e
wordt voor elk verenigingsjaarr op basis van eerr
door de algemene vergadering bepaald bedrag i;er
Iid vastgesteJ-d.
Het bestuur is bevoegd ten àoïr);rien .ran de contri-
butie van leden behorend tot één gezin, een recluc-
tie te verlenen.

Het bestuur i-s gehoudenrvoor zower dit mogelijk
isrvoor de .rerschillende groeperingen van het
ledenbestand wedstrijden te organiseren.
Het kan aan bepaalde wedstrijden de kampioenstitel
verbinden.
De inhoud van de wedstrijden wordt door het be-
stuur bij afzonderlijke regJ-ementen vastgesteld.

Wedstrijden
art. 1 1.
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Ondqts cheidingen
art. 1 2.1 . Het erelidmaatschap van de vereniging en het 1id-

maatschap van verdl-enste kan door de a.lgemene Ver-
gadering worden verleend aan natuurlijke personen,
die zi-ch bijzonder verdienstel{jk hebben gemaakt
voor de vereninging.
Een voorstel tot het verlenen van ëen onderschei-
ding kan zowel- door het bestuur a1s door é6n of
meer leden worden gedaan.
In afwijking van hetgeen elders is bepaald betref-
fende de besluitvorming in de algemene vergadering,
behoeft eerr voorstel tot het verLenen van een on."
derscheiding niet vooraf op de agende voor de
desbetref,fende vergadering te worden geplaatst.

)

3.

BeeindiFinF lidmaart schap
art. 13. I{et lidmaartschap eindigt door:

a) schriftelijke opzegging aan de secretaris rnet

in acht neming van een termi;n van één maand
voor het verstrijken van het verenigingsjaar

b ) overlijclen
c) rolrgr".ra wegens niet nakomen van gelclelijke

verplichtingen
d) royernent wegens rrangedrag in vlrenigingsver-

band
ad c royement gesch'i edt door iret bestuur
ad d royement gesctriedt door de algemene ver-

gaderirrg met Z/S ven de geldig uitgebrachte
stemmen'o

voorstel tot het royement kan worden ingediend door:
a) het bestuur,
b) tenminste vijf werkende leden en we1 uiterlijk

tien dagen vóór de desbetreffende algemene
vergadering.

Een ui-tgesproken royement ontneemt de betrokkene(n)
onmJ-ddelJ-ijk a1le rechten voortvJ.oeiende uit het
lidmaats chap.
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Betrokkene(n) i* gehouden alle aangegane verplich-
tingen, waaraan nog niet werd voldaanr 11à te komen.

Slotbep alingen
art. 14.1.

n

3.

4.

Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat
de Statuten in +rerking zdjn getrecJen.
W{jzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit
reglement treden onmiddellijk b,j hun vaststeliing
in werking, tenzij het daartoe strekkend besluit
anders bepaalt.
In alle gevallen waarin tret huishoudelijk reglement
niet voorziet, beslist het bestuur.
ïeder lid wordt geacht de bepal.íngen der statuten
en Ïret huishoudelijk reglement, alsmedevan alle
verdere wettíg vastgel-egde en behoorlijt bekend
gemaakte regels en bepalingen te kennen.
Ieder lid k{jgt bii toetreding oen exemplaar van de

statuten en truishoudelijke reglementen.
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