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DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van Jeugdbond voor Natuur- en
Milieustudie, gevestigd te Zeist, feitelijk gevestigd Spuistraat 47a1, 1012
SR Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
40476121, na statutenwijziging bij akte, verleden op vier juli tweeduizend
achttien voor mr. Eddy Dick de Jongh, notaris ter standplaats Dronten.
“NAAM, ZETEL EN DUUR -------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: “Jeugdbond voor Natuur- en -----------Milieustudie” en wordt in deze statuten ook aangeduid als “de bond”. --2. De bond is opgericht als “Algemeen Christelijke Jeugdbond voor --------Natuurstudie en Natuurbescherming” ter voortzetting van de Christelijke
Jeugdbond voor Natuurvrienden, opgericht op vierentwintig april --------negentienhonderd zesenveertig te Balkbrug, waarvan de statuten zijn ---goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vierentwintig januari -------------negentienhonderd eenenvijftig nummer 32, alsmede van de Katholieke -Jeugdbond voor Natuurstudie, opgericht op drieëntwintig september ----negentienhonderd eenenzestig te Zeist, waarvan de statuten zijn ----------goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zeventien oktober ----------------negentienhonderd vijfenzeventig nummer 79. --------------------------------3. De bond heeft haar zetel in de gemeente Zeist. -------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------De bond is aangegaan voor onbepaalde tijd, met ingang van een januari -----negentienhonderd zevenenzeventig. -------------------------------------------------GRONDSLAG ------------------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------De bond heeft als grondslag: ---------------------------------------------------------het denken en handelen van de bond zijn gebaseerd op verantwoordelijkheid
ten opzichte van het totale leefklimaat. ---------------------------------------------DOEL EN MIDDELEN ------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------De bond stelt zich ten doel: -----------------------------------------------------------a. Het bijbrengen van belangstelling voor de natuur en natuur- en -----------milieubescherming bij jongeren en van een algemeen ----------------------verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van het totale leefklimaat bij ---jongeren; ----------------------------------------------------------------------------b. De studie van de natuur. ----------------------------------------------------------Artikel 5 ---------------------------------------------------------------------------------
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De bond tracht het in artikel 4 omschreven doel langs wettige weg te --------bereiken, en wel door: -----------------------------------------------------------------a. het organiseren van bijeenkomsten; bijvoorbeeld excursies, kampen, ----vergaderingen en lezingen, voor leden en niet-leden; ------------------------b. het uitgeven van verscheidene publicaties; ------------------------------------c. het verzamelen en verwerken van natuurhistorische gegevens; ------------d. het verlenen van diverse diensten aan niet-leden, groepen, organisaties en
instellingen bij activiteiten, die verband houden met het doel van de -----bond; ---------------------------------------------------------------------------------e. het onderhouden van contacten en het samenwerken met verwante ------organisaties; ------------------------------------------------------------------------f. alle andere wettige middelen, die voor het genoemde doel bevorderlijk -kunnen zijn.-------------------------------------------------------------------------LEDEN EN BEGUNSTIGERS ----------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------1. De bond kent: ----------------------------------------------------------------------a. leden; ----------------------------------------------------------------------------b. introductieleden; ---------------------------------------------------------------c. begunstigers. -------------------------------------------------------------------2. Leden van de bond kunnen zijn natuurlijke personen die de elfjarige ----leeftijd hebben bereikt en de leeftijd van vijfentwintig niet hebben -------overschreden, het doel van de bond onderschrijven en respecteren en die
na schriftelijke aanmelding door het bestuur zijn toegelaten. --------------Leden die de meerderjarige leeftijd nog niet hebben bereikt dienen bij --aanmelding bij het bestuur een schriftelijke toestemming van hun -------wettelijke vertegenwoordiger te over leggen. --------------------------------Het bestuur is bevoegd te besluiten een persoon met de leeftijd van tien jaar ook als lid toe te laten. -------------------------------------------------------3. Introductieleden zijn natuurlijke personen, die lid willen worden van de bond en zich als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur. Het ---------introductielid is gedurende een in het huishoudelijk reglement vast te ---stellen periode introductielid. Het bestuur beslist of het introductielid als
lid wordt toegelaten.---------------------------------------------------------------Een introductielid heeft gedurende zijn introductielidmaatschap geen ---stemrecht in de algemene ledenvergadering. De rechten en verplichtingen
van een introductielid tegenover de bond worden nader vastgelegd in het
huishoudelijk reglement. ---------------------------------------------------------4. Leden van de bond zijn verplicht het bepaalde in de statuten en het ------huishoudelijk reglement na te leven.--------------------------------------------5. De leden van de bond: ------------------------------------------------------------a. worden uitgenodigd voor en zijn gerechtigd tot het bijwonen van de voor leden georganiseerde bijeenkomsten, zoals kampen en ----------vergaderingen; ------------------------------------------------------------------
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b. hebben het recht van spreken, actief en passief kiesrecht, alsmede ---stemrecht op de algemene ledenvergadering van de bond. -------------6. De bond houdt een register bij, waarin de persoonsgegevens en ----------(email)adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen. ----------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------1. Zij die lid willen worden van de bond melden zich aan bij de secretaris -van de bond. ------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap. Het bestuur --kan beslissen de toelating tot het lidmaatschap te weigeren. ----------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt door: --------------------------------------------------a. het overlijden van het lid; ----------------------------------------------------b. schriftelijke opzegging bij de secretaris van de bond door het lid zelf;
c. schriftelijke opzegging door de bond, welke geschiedt door de -------secretaris van de bond. Deze opzegging kan plaatsvinden wanneer --een lid niet meer voldoet aan de vereisten en verplichtingen behorend
bij het lidmaatschap, zoals vastgesteld in de statuten en het -----------huishoudelijk reglement ofwel wanneer niet redelijkerwijs van de ---bond gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt; -----------d. door ontzetting door het bestuur. Deze kan alleen worden -------------uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de bond handelt, of de bond op onredelijke wijze ---benadeelt. -----------------------------------------------------------------------2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid gaat in op de door het lid -opgegeven toekomstige datum, doch uiterlijk op de eerste dag van de ---maand volgend op die waarin de schriftelijke opzegging bij de secretaris
is binnengekomen. -----------------------------------------------------------------3. De in lid 1 onder c van dit artikel bedoelde opzegging gaat in op de -----daarin genoemde toekomstige datum. Bij opzegging wegens het bereiken
van de in artikel 6 lid 2 genoemde maximum leeftijd, gaat deze ----------opzegging in direct na afloop van de laatst bijeengeroepen algemene ----ledenvergadering van het verenigingsjaar waarin de maximum leeftijd is
bereikt als bedoeld in artikel 6. --------------------------------------------------4. Opzegging van het lidmaatschap op grond dat redelijkerwijs van de bond
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren of ---------ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, en in elk geval
slechts na overleg met het betrokken lid. --------------------------------------5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap zoals bedoeld in lid 4
van dit artikel wordt de betrokkene zo snel mogelijk schriftelijk met ----opgave van redenen op de hoogte gebracht. De betrokkene kan binnen --een maand na deze kennisgeving beroep aantekenen, welke zal worden -behandeld bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het ---------beroepsschrift moet worden ingediend bij het bestuur. Gedurende de ----beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. -----------------

ej/dk84862

4

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft het -lid desalniettemin de jaarlijkse contributie voor dat jaar geheel -----------verschuldigd, behoudens ontheffing, indien deze bij huishoudelijk -------reglement wordt toegestaan. -----------------------------------------------------7. Een lid kan zich niet, door opzegging van zijn/haar lidmaatschap, -------onttrekken aan een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van --geldelijke aard zijn verzwaard. --------------------------------------------------8. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen indien het lid bij herhaling ---handelt in strijd met zijn/haar lidmaatschapsverplichtingen dan wel de --bond door zijn/haar handelen schaadt. -----------------------------------------Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt vervolgd door een --besluit tot ontzetting, eindigt door verloop van die termijn. ----------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------1. Leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie aan de bond te betalen ----waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt -----------vastgesteld. -------------------------------------------------------------------------2. De algemene ledenvergadering kan de leden andere geldelijke -----------verplichtingen opleggen. ---------------------------------------------------------3. Indien een lid zijn/haar contributie niet heeft betaald voor het einde van het boekjaar waarover hij/zij deze verschuldigd is, en ook na tweemaal -daartoe te zijn aangemaand door de penningmeester of een ander door --het bestuur daartoe aangewezen persoon, is hij/zij na veertien dagen na -dagtekening van de tweede aanmaning geschorst totdat hij/zij alsnog aan
zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. -----------------------------------------Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------1. Begunstigers van de bond kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen, die
– zonder aanspraak te maken op de rechten van het lidmaatschap – de --bond steunen met een jaarlijkse, geldelijke bijdrage, waarvan het --------minimum door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. --------2. Zij kunnen te allen tijde hun verplichtingen door opzegging beëindigen, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. Het bestuur is gemachtigd begunstigers te ----ontheffen van geldelijke verplichtingen als dit in overeenstemming is met
het huishoudelijk regelement. ---------------------------------------------------BESTUUR ------------------------------------------------------------------------------Artikel 11 -------------------------------------------------------------------------------1. De leiding van de bond berust bij het bestuur. -------------------------------2. Het bestuur bestaat uit een bij huishoudelijk reglement te bepalen aantal
leden, dat tenminste drie en ten hoogste twaalf bedraagt. -------------------3. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering ---benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. -----------------------------4. De benoemingen en taken van de leden van het bestuur worden door het
huishoudelijk reglement bepaald, met dien verstande dat er ten minste --een voorzitter, secretaris en een penningmeester zijn. ------------------------
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5. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het ----bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een --------algemene ledenvergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in --een open plaats of de open plaatsten aan de orde komt. ---------------------6. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle -------besluiten van het bestuur genomen met meerderheid van de geldig ------uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. -----------------7. Bij staking van de stemmen beslist de algemene ledenvergadering. -------8. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter ------omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. --------------------------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover -----gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ---------------9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande -lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van het bestuur of, indien de -oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt. ----------------------------------------------------10. Een bestuurder kan zich ter bestuursvergadering doen vertegenwoordigen
door één mede-bestuurslid. -------------------------------------------------------11. Het bestuur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de -----algemene ledenvergadering. -----------------------------------------------------12. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: -------------------------------a. door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid is ------benoemd; -----------------------------------------------------------------------b. door zijn/haar vrijwillig aftreden (bedanken); ----------------------------c. door het eindigen van het lidmaatschap van de bond; -------------------d. door zijn/haar ontslag verleend door de algemene ledenvergadering -om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid van het bestuur structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich
een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert, waarbij het betrokken bestuurslid geen ---stemrecht kan uitoefenen; ----------------------------------------------------e. door ontslag door de rechtbank in de gevallen als in de wet bepaald;-f. door zijn/haar ondercuratelestelling of door een rechterlijke ----------beslissing waarbij als gevolg van zijn/haar lichamelijke of geestelijke
toestand een bewind over één of meer van zijn/haar goederen wordt ingesteld; -----------------------------------------------------------------------g. door zijn/haar overlijden; ----------------------------------------------------h. doordat hij/zij failliet wordt verklaard, surséance van betaling --------aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling
als bedoeld in de Faillissementswet. ---------------------------------------13. Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, -kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen -
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of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt ---------vervolgd door een besluit van ontslag, eindigt door verloop van die -----termijn. Met in achtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 3. ------------14. Ieder lid van het bestuur kan in de uitoefening van zijn/haar functie -----worden bijgestaan door een of meer door het bestuur uit de leden te -----benoemen assistenten. Assistenten verrichten hun werkzaamheden onder
de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur benoemt, schorst en
ontslaat de assistenten. Een assistent is zelf geen lid van het bestuur. -----Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels bepaald omtrent de --taak en bevoegdheden van assistenten. -----------------------------------------Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------1. Behoudens de beperkingen die zijn opgelegd door de statuten is het -----bestuur belast met het besturen van de bond. ----------------------------------2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het ---------verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de bond zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot --zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. ----------------Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden
gedaan. ------------------------------------------------------------------------------3. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene --------------ledenvergadering voor besluiten tot: --------------------------------------------I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van ------------------rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde, jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen, te boven gaande; --------------------------------------------------------------II. a. het huren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van -registergoederen;----------------------------------------------------------b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de bond een -------bankkrediet wordt verleend; --------------------------------------------c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een
aan de bond verleend bankkrediet; -------------------------------------d. het aangaan van dadingen; ----------------------------------------------e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van -------arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van -conservatoire maatregelen en van het nemen van die --------------rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; -------------------f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. ----------------Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen ------beroep worden gedaan. -------------------------------------------------------4. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 2 en lid 3 van dit artikel --bepaalde wordt de bond in en buiten rechten vertegenwoordigd: -----------
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a. hetzij door de voorzitter en de secretaris van het bestuur; --------------b. hetzij door twee andere door het bestuur aan te wijzen leden van de -bond. ----------------------------------------------------------------------------AFDELINGEN, WERKGROEPEN, TEAMS, COMMISSIES ------------Artikel 13 -------------------------------------------------------------------------------1. Slechts leden die hebben voldaan aan de verplichtingen van het ----------lidmaatschap komen in aanmerking voor een bestuurlijke functie, tenzij in het huishoudelijk reglement anders is bepaald. ----------------------------2. In bijzondere gevallen kan het bestuur dispensatie verlenen van het -----bepaalde in lid 1 van dit artikel. -------------------------------------------------Artikel 14 -------------------------------------------------------------------------------1. Ter verwezenlijking van een bepaald onderdeel van de doelstellingen van
de bond kan de algemene ledenvergadering een afdeling en/of werkgroep
instellen. -----------------------------------------------------------------------------2. De algemene ledenvergadering benoemt, schorst en ontslaat de leden van
een afdeling en/of werkgroep. ---------------------------------------------------3. De wijze van benoeming van de leden van de afdeling en/of werkgroep alsmede zijn taken, werkwijze en regels nader worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. ---------------------------------------------------------4. De leiding en het besturen van een afdeling berusten bij de leden van de
afdeling. -----------------------------------------------------------------------------5. De leiding en het besturen van een werkgroep berusten bij de leden van de werkgroep. ----------------------------------------------------------------------6. Een afdeling en/of werkgroep zijn voor hun respectievelijke beleid ------verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. --------7. Indien een afdeling en/of werkgroep een samenwerkingsverband wenst -aan te gaan met een verwante organisatie, dient dit vooraf door de -------algemene ledenvergadering goedgekeurd te zijn. De bond is niet ---------aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door een afdeling en/of ----werkgroep zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene -----------ledenvergadering. ------------------------------------------------------------------8. De algemene ledenvergadering is te allen tijde bevoegd een afdeling ----en/of werkgroep op te heffen. ----------------------------------------------------Artikel 15 -------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering kan voor een nader te omschrijven taak -een team in het leven roepen. ----------------------------------------------------2. De algemene ledenvergadering benoemt, schorst en ontslaat de leden van
een team. ----------------------------------------------------------------------------3. Een team is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan het de ---algemene ledenvergadering. -----------------------------------------------------4. De algemene ledenvergadering is te allen tijde bevoegd een team op te -heffen. -------------------------------------------------------------------------------5. De wijze van benoeming van de leden van een team alsmede zijn taken -en werkwijze nader worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. ---
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Artikel 16 -------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering kan één of meer commissies instellen. ---2. De algemene ledenvergadering benoemt, schorst en ontslaat de leden van
een commissie. ---------------------------------------------------------------------3. De algemene ledenvergadering is te allen tijde bevoegd een commissie op
te heffen. ----------------------------------------------------------------------------4. De wijze van benoeming van de leden van commissie alsmede zijn taken
en werkwijze kunnen nader worden vastgelegd in het huishoudelijk -----reglement. ---------------------------------------------------------------------------GELDMIDDELEN -------------------------------------------------------------------Artikel 17 -------------------------------------------------------------------------------De inkomsten van de bond bestaan uit: ---------------------------------------------a. contributies van leden; ------------------------------------------------------------b. bijdragen van begunstigers zoals bedoeld in artikel 10; ---------------------c. bijdragen op bondspublicaties waarvan het bedrag wordt vastgesteld in------------------------------------------------------------------------------------------- he
t huishoudelijk reglement; --------------------------------------------------------d. subsidies;----------------------------------------------------------------------------e. andere wettige baten. --------------------------------------------------------------JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING ---------------Artikel 18 -------------------------------------------------------------------------------1. Aan het einde van het verenigingsjaar vindt de algemene ------------------ledenvergadering plaats. ----------------------------------------------------------2. Het bestuur brengt zijn jaarverslag uit op de algemene ledenvergadering
welke plaatsvindt in het betreffende verenigingsjaar. ------------------------3. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 2 van dit artikel, --tien jaar lang te bewaren. ---------------------------------------------------------Artikel 19 -------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar en het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. --------2. Het bestuur is verplicht om een administratie bij te houden van de -------vermogenstoestand van de bond, waaruit te allen tijde haar rechten en --verplichtingen gekend kunnen worden. ---------------------------------------3. Het bestuur brengt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering na -het sluiten van het boekjaar rekening en verantwoording van het over het
afgelopen boekjaar gevoerd beleid, onder overlegging van een balans en
een staat van baten en lasten. De algemene ledenvergadering is ----------gerechtigd deze termijn te verlengen. Na verloop van de termijn kan ----ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze
verplichtingen nakomen. ---------------------------------------------------------4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van ten minste twee personen, welke de rekening en verantwoording van het
bestuur onderzoekt. Het bestuur is verplicht alle door de kascommissie -gewenste inlichtingen te verschaffen, waaronder inzage in de kas en de -boeken en bescheiden van de bond. Zij presenteert haar bevindingen aan
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de algemene ledenvergadering. Indien het onderzoek van de rekening en
verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, kan de -----kascommissie van dit artikel zich door een deskundige laten bijstaan. ----5. In de kascommissie zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen zowel -leden en/of niet-leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. ---6. De taak van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene --------ledenvergadering worden ingetrokken, doch slechts door het benoemen van een nieuwe kascommissie als bedoeld in lid 4 van dit artikel. ---------7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in leden 2 en 3 van dit --artikel, tien jaar lang te bewaren. -----------------------------------------------ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN ------------------------------------Artikel 20 -------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die niet bij wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ----------------------------------2. Tegen alle besluiten, genomen door het bestuur, is beroep mogelijk op de
lopende of eerstvolgende algemene ledenvergadering. ---------------------3. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – --gehouden. In de algemene ledenvergadering komen onder meer aan de -orde: ---------------------------------------------------------------------------------a. het jaarverslag; ----------------------------------------------------------------b. de rekening en verantwoording zoals bedoeld in artikel 19, inclusief het verslag van de aldaar bedoelde commissie; ---------------------------c. de benoeming van de in artikel 19 bedoelde commissie voor het -----volgende boekjaar; ------------------------------------------------------------d. verkiezingen voor het bestuur, alsmede verkiezingen voor en --------benoemingen van eventueel ingestelde teams en commissies. ---------4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dit nodig acht. ------------------------------------------------------------Artikel 21 -------------------------------------------------------------------------------1. Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de (email)adressen van de leden
volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6 lid 6. Dit geschiedt uiterlijk
eenentwintig dagen voor aanvang van de betreffende algemene ----------ledenvergadering. ------------------------------------------------------------------2. Het bestuur kan oud- en niet-leden uitnodigen tot het bijwonen van de --algemene ledenvergadering. -----------------------------------------------------3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig -aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na ------indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die ------------bijeenroeping overgaan door oproeping. Dit geschiedt op dezelfde wijze
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als bedoeld in lid 1 van dit artikel, echter geldt voor deze bijeenroeping -een termijn van veertien dagen.--------------------------------------------------Artikel 22 -------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door een persoon daartoe --aangewezen door het bestuur. Indien op deze wijze niet in het ------------voorzitterschap wordt voorzien of dit niet naar de wens van de algemene
ledenvergadering gebeurt, dan voorziet de vergadering daar zelf in. ------2. Van de vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of een --ander persoon die door de voorzitter van de vergadering daartoe is ------aangewezen. De inhoud van de notulen wordt ter goedkeuring -----------voorgelegd aan de leden. ---------------------------------------------------------3. De notulen van de algemene ledenvergadering worden gepubliceerd ----binnen een termijn die bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld. ---Artikel 23 -------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en ---------introductieleden van de bond en alle begunstigers. Geen toegang hebben
geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een
geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot -----schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering
het woord te voeren. ---------------------------------------------------------------2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de --algemene ledenvergadering.------------------------------------------------------3. Ieder lid van de bond heeft één stem, geschorste leden, introductieleden en begunstigers hebben geen stemrecht. ---------------------------------------4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat bedoeld ander lid alsdan in totaal niet
meer dan twee stemmen kan uitbrengen en dit gebeurt volgens de -------procedure zoals beschreven staat in het huishoudelijk reglement. ---------5. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de ---------voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is ---beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. --------6. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid -----bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe -------stemming plaats, mits dit wordt verlangd door de meerderheid van de ---vergadering of, indien de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, door een stemgerechtigde aanwezige. Door deze nieuwe ----stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
7. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle -------besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met absolute -----meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----------------------------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT ----------------------------------------------Artikel 24 --------------------------------------------------------------------------------
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1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement, waarin
de onderwerpen worden geregeld zoals voorzien in deze statuten, of ----waarin onderwerpen welke niet in deze statuten zijn vervat worden ------geregeld, vaststellen. --------------------------------------------------------------2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar
die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. -----------------------STATUTENWIJZIGING -----------------------------------------------------------Artikel 25 -------------------------------------------------------------------------------1. De statuten van de bond kunnen slechts veranderd worden door een -----besluit van de algemene ledenvergadering, welke is bijeengeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden ------voorgesteld. -------------------------------------------------------------------------2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling -van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe -------geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. -----------------------------3. Een voorstel tot statutenwijziging kan slechts worden ingediend door het
bestuur, dan wel door ten minste tien leden. Het voorstel dient door de -indieners te zijn ondertekend. ----------------------------------------------------4. Indien een voorstel tot statutenwijziging niet van het bestuur uitgaat, ----dient het voorstel ten minste twee maanden voor aanvang van de --------vergadering aan het bestuur toegezonden te zijn. In dit geval is het ------bestuur verplicht om een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, --waarbij zij er zorg voor dragen dat aan leden 1 en 2 van dit artikel wordt
voldaan. -----------------------------------------------------------------------------5. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de ---uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste -----twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet -------twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt ------binnen vier weken, doch niet eerder dan één week na de eerste -----------vergadering, daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en ----------gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering --aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of ------------------vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een -------------meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige ------stemmen. ----------------------------------------------------------------------------6. Een statutenwijziging treedt pas in werking wanneer hiervan een --------notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd tot
het doen verlijden van de akte. --------------------------------------------------ONTBINDING ------------------------------------------------------------------------Artikel 26 --------------------------------------------------------------------------------
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1. De bond kan worden ontbonden door een besluit van de algemene -------ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3, 4 en 5 van het --------voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. ---------------------2. De vereffening geschiedt door een door de algemene ledenvergadering te
benoemen commissie van vereffenaars. ----------------------------------------3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ---ontbonden bond resteert, komt bij vereffening toe aan een door de -------vereffenaar(s) aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de onderhavige bond, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. ------------4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars -bekende baten meer aanwezig zijn. ---------------------------------------------5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere --gegevensdragers van de ontbonden bond gedurende de door de wet -----voorgeschreven termijn berusten onder de door de algemene -------------ledenvergadering aan te wijzen perso(o)n(en). --------------------------------6. De bond houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip ----waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan
de registers waar de bond is ingeschreven. ------------------------------------SLOTBEPALING --------------------------------------------------------------------Artikel 27 -------------------------------------------------------------------------------In deze statuten wordt met schriftelijk bedoeld elk door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht.” --------------------------------------------------------------

