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Naam en Zetel. 
Artikel 1.  
De vereniging draagt de naam: “Muziekvereniging Apollo”. Zij is gevestigd te Wissenkerke. 

 
Doel. 

Artikel 2. 
De vereniging heeft ten doel de muziekbeoefening met behulp van instrumenten, zonder enige binding aan 
geestelijke of politieke richtingen. De vereniging tracht voormeld doel te bereiken door; 
a.  het houden van repetities; 
b.  het geven van uitvoeringen; 
c.  het verrichten van al wat verder bevorderlijk kan zijn voor de muziekbeoefening te Wissenkerke 

en omstreken in het algemeen en die van de vereniging in het bijzonder. 
  

Duur. 
Artikel 3.  
De vereniging is op 1 mei 1889 aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 

Leden. 
Artikel 4. 
Lid van de vereniging kan zijn ieder die aan de activiteiten van de vereniging wenst deel te nemen en 
voldoet aan de door het bestuur te stellen voorwaarden terzake van de muziekbeoefening. 
 

Ereleden en donateurs. 
Artikel 5 
1. Leden, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen door de 

Algemene Ledenvergadering tot erelid van de vereniging worden benoemd. 
2. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaart de vereniging financieel te steunen met een 

door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage. 
 

Van de rechten van de leden. 
Artikel 6. 
Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht: 
a.  tot het bijwonen van de ledenvergaderingen; 
b.  tot het uitoefenen van het stemrecht in de ledenvergaderingen; 
c.  tot het deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten. 
 

Van de rechten van ereleden. 
Artikel 7. 
De ereleden hebben de rechten als bij artikel 6 van deze statuten zijn toegekend aan de leden.  
De ereleden zijn geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de vereniging. 
 

Van de rechten van donateurs. 
Artikel 8. 
De donateurs hebben niet het recht de ledenvergaderingen bij te wonen en ontvangen niet de eventuele 
publicaties van de vereniging; zij hebben geen stemrecht en zijn niet gerechtigd tot het deelnemen aan de 
door de vereniging georganiseerde activiteiten. 
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Verplichtingen van leden. 

Artikel 9. 
De leden zijn gehouden tot het betalen van een maandelijkse contributie zoals die door de Algemene 
Ledenvergadering zal worden vastgesteld. 

Toetreding. 
Artikel 10. 
I. Wie als lid tot de vereniging wenst toe te treden, richt een daartoe strekkend verzoek 

tot het bestuur van de vereniging. 
2. Het bestuur beslist over de toelatingsaanvragen en deelt de aanvrager mede, dat hij als 

lid is toegelaten, danwel dat op zijn verzoek afwijzend is beschikt, in welk laatste geval 
de aanvrager recht van beroep heeft op de Algemene Ledenvergadering als nader 
omschreven in artikel 15. 

 
Einde van het lidmaatschap. 

Artikel 11. 
Het lidmaatschap van de vereniging van een lid eindigt door: 
a.  opzegging door de betreffende persoon; 
b.  opzegging namens de vereniging; 
c.  overlijden van de betreffende persoon; 
d.  ontzetting. 
 
Artikel 12. 
1. Opzegging als bedoeld in artikel 11 sub a kan slechts geschieden door middel van een 

kennisgeving aan het bestuur. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van tenminste één maand. 

2. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de betreffende persoon 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de 
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten. 

4. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is de contributie tot de maand 
van opzegging verschuldigd. 

 
Artikel 13. 
I. De opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 11 sub b. kan slechts geschieden door 

het bestuur indien een lid naar het oordeel van het bestuur niet langer geacht kan worden te 
voldoen aan de eisen voor toetreding tot de vereniging gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van 
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

2. De opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een 
termijn van tenminste één maand. 

 
Artikel 14. 
1. Ontzetting uit het lidmaatschap, bedoeld in artikel 11 sub d. kan geschieden door het bestuur, 

indien het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging danwel de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. De betrokkene wordt ten spoedigste bij aangetekend schrijven van het besluit met opgave van 
redenen in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het 
besluit beroep op de Algemene Ledenvergadering open als nader omschreven in artikel 15. 

3. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk na het verstrijken van de beroepstermijn, danwel, indien 
beroep is ingesteld op de dag waarop de Algemene Ledenvergadering het ontzettingsbesluit 
bekrachtigt. 

 
Artikel 15. 
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I.  Aan de aanvrager bedoeld in artikel 10 lid 1 op wiens verzoek afwijzend is beschikt en aan het  
lid dat ingevolgde artikel 14 uit het lidmaatschap is ontzet komt recht van beroep toe op de 
Algemene Ledenvergadering gedurende een maand na ontvangst van de in gemelde artikelen 
bedoelde schriftelijke kennisgevingen. Het beroep wordt schriftelijk ingediend. De Algemene 
Ledenvergadering beslist in de eerstvolgende vergadering na ontvangst van het beroep. 

2. Gedurende de beroepstermijn, danwel, indien beroep is ingesteld, gedurende de 
periode totdat de Algemene Ledenvergadering over het ingestelde beroep heeft 
beslist, is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst. 

 
Artikel 16. 
De hoedanigheid van donateur van de vereniging eindigt door:  

a.  opzegging door de donateur;  
b.  overlijden van de donateur; 

 
Artikel 17. 
1. Het bestuur houdt een ledenlijst bij. 
2. Alle wijzigingen, die de ledenlijst in de loop van het verenigingsjaar met betrekking tot de leden, 

hun adressen en andere omstandigheden, die op grond van deze statuten of anderszins van belang 
kunnen zijn, ondergaat, worden zodra zij hebben plaatsgehad, danwel ter kennis komen van het 
bestuur, daarin aangebracht door de secretaris van het bestuur, die de aantekeningen voorziet van 
een dagtekening. 

 
Van de organen der vereniging. 

 
1. Het bestuur. 

 
Artikel 18. 
I. Het bestuur bestaat uit zeven leden van de vereniging. te benoemen door de 

Algemene Ledenvergadering. 
2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden 

ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd 
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

3. De benoeming geschiedt voor een periode van drie jaren. Telkenjare treden in de in 
artikel 22 bedoelde Algemene Ledenvergadering volgens een door het bestuur op te 
maken rooster twee of meer bestuursleden af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 

4. In tussentijds optredende vacatures wordt voorzien in de eerste Algemene Ledenvergadering na 
het ontstaan van de vacature. De nieuw benoemden treden ten aanzien van het tijdstip der 
aftreding in de plaats van hun voorgangers. Indien een aftredend lid om welke reden ook niet meer 
herkiesbaar is, maakt het bestuur een niet bindende voordracht, welke tenminste de namen van 
twee personen dient te bevatten. 

5. Indien door overlijden of anderszins tijdelijk het aantal bestuursleden mocht dalen beneden het in 
alinea I van dit artikel genoemde getal. blijven nochtans, totdat in de vacature(s) is voorzien, de 
overigen als bevoegd college gelden. Daalt echter het aantal bestuursleden beneden drie, dan is 
het bestuursverplicht binnen dertig dagen een buitengewone Algemene Ledenvergadering samen 
te roepen om in de vacature(s) te voorzien. 

 
Artikel 19. 
1. Het bestuur is, met inachtneming van het in artikel 21 bepaalde, belast met het besturen 

van de vereniging. 
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vice-

voorzitter. 
3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid der bestuursleden wenselijk 

oordelen. 
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4. Geen besluiten kunnen worden genomen wanneer niet de meerderheid van het aantal 
in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. 

 
Artikel 20. 
Het bestuur is in het bijzonder verplicht: 
a.  te zorgen dat de statuten en reglementen der vereniging worden na geleefd en de wettig genomen 

besluiten worden uitgevoerd; 
b.  over elk verenigingsjaar rekening en verantwoording over het gevoerde bestuur te doen aan de 

Algemene Ledenvergadering op de wijze als vermeld in artikel 28. 
 
Artikel 21. 
I. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten 

van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten 
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde 
verbindt. Op het ontbreken van de voormelde goedkeuring kan door en tegen derden beroep 
worden gedaan. 

2. Boven en behalve voor bestuursbesluiten als bedoeld in lid I behoeft het bestuur de 
voorafgaande toestemming van de Algemene Ledenvergadering ook voor 
bestuursbesluiten strekkende tot: 
a. het aangaan van leningen en kredieten; 
b. het huren, verhuren, bouwen, verbouwen van onroerende goederen; 
c. het voeren en beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van: 

1. het incasseren van vorderingen; 
2. het nemen van conservatoire maatregelen; 
3. het optreden in korte gedingen en in belastinggeschillen. 

d. het opdragen van het beslechten van geschillen aan scheidslieden en het 
aangaan van dadingen en compromissen; 

e. het verpanden en het overdragen tot zekerheid van roerende zaken. 
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan door en tegen 
derden geen beroep worden gedaan. 

3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door of het bestuur of de voorzitter, 
secretaris en penningmeester tezamen, met inachtneming overigens van het bepaalde bij de leden 
1 en 2 van dit artikel. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de penningmeester 
der vereniging voor de ontvangst van gelden en het geven van kwijting daarvoor. Bij ontstentenis 
van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester komt de in dit lid gestelde bevoegdheid toe 
aan hun plaatsvervanger(s). 

 
II. Algemene Ledenvergadering 

Artikel 22. 
1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door 

de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene 

Ledenvergadering gehouden en uitgeschreven door het bestuur. 
3. In deze vergadering worden: 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 28 met 
het verslag van de aldaar bedoelde commissie behandeld; 

b. de leden van de commissie als bedoeld in artikel 28 lid 4 benoemd: 
c. voorzien in de vacatures in het bestuur; 
d. de hoogte van financiële bijdragen vastgesteld; 
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping der 

vergadering, behandeld. 
4. Voorzitter en secretaris van het bestuur treden als zodanig ook op bij de Algemene 
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Ledenvergadering. 
 
Artikel 23. 
Het bestuur kan ook tussentijds een Algemene Ledenvergadering beleggen en is gehouden zulks te doen 
op een termijn van niet langer dan vier weken nadat een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 
uitbrengen van een tiende gedeelte van het aantal stemmen in de Algemene Ledenvergadering daartoe 
schriftelijk zijn verlangen heeft te kennen gegeven en de voorstellen welke hij in behandeling wenst te 
brengen schriftelijk bij de secretaris van het bestuur heeft ingediend. Blijft het bestuur nalatig binnen 
veertien dagen een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, dan zijn de leden die hiertoe een 
verzoek hebben gedaan daartoe zelf gerechtigd. 
 
Artikel 24. 
Tot het bijwonen der vergadering worden de leden tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping 
en die der vergadering niet meegerekend, door het bestuur uitgenodigd door middel van een 
oproepingsbrief, waarin de tijd en de plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen worden 
aangegeven. 
 
Artikel 25.  
Leden die de Algemene Ledenvergadering niet bijwonen kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen 
vertegenwoordigen door een lid, zijnde geen lid van het bestuur of de financiële commissie als bedoeld in 
artikel 28 lid 4, met dien verstande dat een lid slechts als gemachtigde van één ander lid kan optreden. 
 
Artikel 26. 
1. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft in de Algemene 

Ledenvergadering één stem. 
2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een 

besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit 
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoeld oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering 
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 
van de oorspronkelijke stemming. 

4. Alle besluiten der ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen, voorzover deze statuten in speciale gevallen geen bijzondere bepalingen 
bevatten. 

5. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
6. Stemming over benoeming en verkiezing van personen geschiedt bij gesloten en ongetekende 

briefjes, die over zaken mondeling. Op voorstel van het bestuur kan in afwijking van het 
vorenstaande over zaken schriftelijk worden gestemd. Indien meer dan vijftien leden zich 
hiertegen verzetten, moet de stemming toch mondeling geschieden. Indien bij stemming over 
personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, heeft 
herstemming plaats tussen die twee personen die de hoogste stemmencijfers op zich hebben 
verenigd. Hij, die alsdan de meeste stemmen op zich heeft verenigd, is gekozen. Wanneer bij 
deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot tussen wie de herstemming heeft 
plaatsgevonden. Indien en voorzover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen 
op zich verenigden, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking 
 
komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden, 
met volstrekte meerderheid van stemmen worden uitgemaakt, wie van hen. voor herstemming in 
aanmerking komt of komen. Indien of voorzover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee 
of meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de 
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herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is uitgebracht het lot 
beslissen. 

7. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, zulks ter uitsluitende beoordeling van de 
voorzitter der desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebrachte 

 
Artikel 27. 
Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de secretaris van het bestuur in een 
daartoe aan te leggen register notulen gehouden, die na te zijn goedgekeurd, door de 
fungerende voorzitter en hem worden getekend. 
 

Jaarverslag, rekening en verantwoording. 
Artikel 28. 
I. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te  

dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen drie maanden na afloop van het 

verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Na 
verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 
vorderen. 

4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening 
en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar 
bevindingen uit. 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, 
dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is 
verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst 
de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, 
doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren. 
 

Huishoudelijk reglement. 
Artikel 29. 
1. Onderwerpen, die in deze statuten niet of slechts gedeeltelijk geregeld zijn, kunnen worden 

geregeld bij huishoudelijk reglement, bij gewone meerderheid van stemmen vast te stellen door de 
Algemene Ledenvergadering. 

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met 
deze statuten of de wet. 

 
Statutenwijziging, wijziging huishoudelijk reglement, ontbinding en Liquidatie. 

 
Artikel 30. 
1. In de statuten en het huishoudelijk reglement der vereniging kan geen wijziging worden gebracht, 
indien niet bij oproeping tot de Algemene Ledenvergadering is meegedeeld, dat aldaar wijziging wordt 
voorgesteld. 
 
2. Degenen, die de oproeping ter Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift 
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is op genomen, op een daartoe 
geschikte plaats neerleggen, ter inzage voor ieder lid tot na afloop van de dag der vergadering. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. 
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3. Tot statutenwijziging kan alleen worden besloten, indien het betreffende voorstel door de 
Algemene Ledenvergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen wordt 
aangenomen, met dien verstande evenwel, dat artikel 31 dezer statuten slechts kan worden 
gewijzigd met inachtneming van de in dat artikel aan quorum en meerderheid gestelde eisen. 

4.  Het huishoudelijk reglement kan door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd bij 
gewone meerderheid van stemmen. 

5.  Het bestuur is verplicht van de besluiten waarbij de statuten zijn gewijzigd binnen drie maanden 
nadien een notariële akte te doen opmaken. 

 
Artikel 31. 
1. Tot ontbinding der vereniging is een besluit vereist, genomen met tenminste 2/3 der uitgebrachte 

geldige stemmen in een Algemene Ledenvergadering, waar tegenwoordig of vertegenwoordigd 
zijn 2/3 van het aantal leden der vereniging. 

2. Zijn ter vergadering niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan vindt binnen zes 
weken na die vergadering, doch niet eerder dan drie weken daarna, een nieuwe vergadering plaats, 
welke op de gewone wijze moet worden bijeengeroepen en beslist met tenminste 2/3 van de 
uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal van de dan tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden. 

 
Artikel 32. 
1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de liquidatie. 
2. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten voorzover mogelijk van kracht. 
3. Indien bij vereffening blijkt, dat er een batig saldo is, zal dit worden besteed op de wijze te 

bepalen door de ledenvergadering. 
 

Slotbepaling. 
Artikel 33. 
In alle gevallen, waarin de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur met inachtneming van de algemene rechtsbeginselen. 

 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering gehouden op 23 maart 2007. 

 
 

Notariële akte dd. 17 oktober 2007 Notarissen Oostinga, Hage, Ammerlaan Platier te Goes. 
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Huishoudelijk reglement 

 
 
 
Artikel 1. 
Ieder lid is verplicht kennis te nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en 
wordt geacht de op hem betrekking hebbende bepalingen in genoemde statuten en huishoudelijk reglement 
na te leven. 
 
Artikel 2.  
Degene, die bij de vereniging is uitgeschreven als lid heeft geen aanspraak meer op 
verenigingseigendommen en dient binnen vier weken na de datum van zijn uitschrijving bij de vereniging 
de bij hem in gebruik geweest zijnde verenigingseigendommen in goede staat in te leveren bij de daarvoor 
aangewezen personen. 
 
Artikel 3. 
Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de bij hem in gebruik zijnde verenigingseigendommen. 
 
Artikel 4. 
Ieder lid is verplicht deel te nemen aan de repetities, en muzikale uitvoeringen van de vereniging. 
 
Artikel 5. 
Een lid, die om gegronde reden niet aan zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging kan voldoen, 
dient het bestuur hiervan tijdig in kennis te stellen. 
 
Artikel 6. 
Het bestuur heeft de bevoegdheid een lid of medewerker tijdelijk gehele of gedeeltelijke vrijstelling te 
verlenen van zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging. 
 
Artikel 7. 
Het bestuur bepaalt, waar en wanneer muzikale uitvoeringen, repetities, vergaderingen, e.d. zullen worden 
gehouden 
 
Artikel 8. 
Zonder toestemming van het bestuur mag de vereniging niet anders dan in zijn geheel in het openbaar 
optreden. 
 
Artikel 9. 
Overeenkomstig de artikelen 10 en 14 van de statuten kan het bestuur zelfstandig handelen in 
onderstaande gevallen:  
a.  bij het aannemen van nieuwe leden.  
b.  bij het royeren van leden. 
 
Artikel 10. 
Het bestuur is verplicht jaarlijks tenminste één algemene ledenvergadering uit te schrijven, waarin door 
het bestuur rekenschap en verantwoording moet worden afgelegd aan de leden, en waarin de benoemingen 
van de bestuursleden en kascommissieleden moeten plaatsvinden. 
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Artikel 11. 
Stemmingen. 

a. Indien stemming noodzakelijk is, wordt over personen schriftelijk en over zaken mondeling 
gestemd. 

b. Voor het aannemen van een voorstel, waarover schriftelijk of mondeling wordt gestemd, is een 
volstrekte meerderheid van stemmen vereist. 

c. Bij staking van stemmen wordt de stemming herhaald. Staken de stemmen ook de tweede maal, 
dan beslist het lot. 

d. Alle stemmingen kunnen plaatsvinden ongeacht het aantal leden, dat in een betreffende 
vergadering aanwezig is. 

 
Artikel 12. 

Bestuursverkiezing. 
a. Ieder bestuurslid treedt in de jaarlijkse algemene ledenvergadering om de drie jaar af volgens een 

door de secretaris opgemaakt rooster. 
b. Na zijn/haar aftreden kan ieder bestuurslid terstond herkiesbaar zijn. 
c. De verkiezing van de bestuursleden geschiedt collectief. 
d. Tot één uur voor de algemene ledenvergadering kunnen de namen van de door de leden te stellen 

tegenkandidaten voor bij de bestuursverkiezing openvallende bestuursplaatsen schriftelijk bij de 
secretaris worden ingediend, voorzien van de handtekeningen van tenminste ¼ van het aantal der 
stemgerechtigde leden. 

e. Zijn alle aftredende bestuursleden herkiesbaar en zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan worden 
deze bestuursleden automatisch herbenoemd. 

f. Zijn alle aftredende bestuursleden herkiesbaar en zijn wel tegenkandidaten gesteld, dan wordt 
door het bestuur een voordracht opgemaakt, bestaande uit de aftredende bestuursleden en de 
tegenkandidaten. Uit deze voordracht wordt via een stemming, overeenkomstig de artikelen 13 en 
l4 c. het vereiste aantal bestuursleden gekozen. 

g. Zijn niet alle aftredende bestuursleden herkiesbaar, dan wordt door het bestuur een voordracht 
opgemaakt, bestaande uit de wel herkiesbaar zijnde aftredende bestuursleden, aangevuld met 
zoveel leden als er definitief uittredende bestuursleden zijn. Zijn nu geen tegenkandidaten gesteld, 
dan worden de door het bestuur voorgedragen personen automatisch in het bestuur (her)benoemd. 

h. Zijn in het geval van artikel 12. g. wel tegenkandidaten ingediend, dan wordt de voordracht 
uitgebreid met deze tegenkandidaten. Uit deze voordracht wordt via een stemming, 
overeenkomstig de artikelen 11 en 12 c het vereiste aantal bestuursleden gekozen. 

i. In die gevallen, waarin dit artikel niet voorziet, kan het bestuur besluiten tot een 
vrije stemming. 

 
Artikel 13. 
Het benoemen van een ex-lid tot erelid geschiedt op voorstel van het bestuur. In dit geval kan het bestuur 
tot een schriftelijke stemming besluiten op aandrang van de leden in een betreffende vergadering. 
 
Artikel 14. 

Kascommissie. 
a. De leden van de kascommissie worden in eerste instantie benoemd op voorstel van het bestuur. 
b. Het bestuur draagt hierbij jaarlijks zoveel leden van de vereniging voor als er open plaatsen in de 

kascommissie zijn tijdens de verkiezing. 
c. De vergadering is gemachtigd tegenkandidaten te stellen, hetgeen overeenkomstig artikel 1 4d 

dient te geschieden. 
d. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan worden de door het bestuur voorgedragen personen 

automatisch in de kascommissie benoemd. 
e. Zijn wel tegenkandidaten gesteld, dan worden deze door het bestuur aan bovenstaande voordracht 

toegevoegd. Uit de nieuwe voordracht wordt dan via een stemming, overeenkomstig artikel 13, 
het vereiste aantal kascommissieleden gekozen. 
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f. Ingeval er meer dan één kascommissielid moet worden gekozen, geschiedt deze verkiezing 
collectief. 

 
Artikel 15. 
De voorzitter leidt de vergaderingen en is bevoegd samen met de overige bestuursleden bestuurs- of 
ledenvergaderingen te beleggen. Hij is verplicht op voorstel van tenminste 1/3 van het aantal der 
stemgerechtigde leden een huishoudelijke vergadering te beleggen. Bij afwezigheid van de voorzitter 
neemt de vice-voorzitter de leiding over. 
 
Artikel 16. 
De secretaris is verplicht: 
a. De correspondentie van de vereniging te voeren. 
b. Mededelingen te doen van de door de vereniging ingekomen stukken en deze te bewaren in het 

archief van de vereniging. 
c. Tot het maken van notulen van de vergaderingen, waarin huishoudelijke zaken zijn behandeld en 

deze notulen in de volgende vergadering voor aanvang van de vergadering aan de overige 
bestuursleden te verstrekken. 

 
Artikel 17. 
De penningmeester is belast met de inning van de aan de vereniging verschuldigde gelden en tot het doen 
van betalingen, die door het bestuur nodig worden geacht. Hij is verplicht ieder jaar zijn boeken en 
bescheiden ter inzage te geven aan de kascommissie. 
 
Artikel 18. 
De inventaris van de vereniging moet bij een solide verzekeringsmaatschappij naar dagwaarde zijn 
verzekerd. 
 
Artikel 19. 
In die gevallen, waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2007 
 waarmee alle voorgaande reglementen zijn vervallen. 


