Statuten
Statuten
(Laatstelijk gewijzigd 2010)
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Officieren der Genie (VOG). Zij heeft haar
zetel in de gemeente 's-Gravenhage.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft tot doel:
1. het bevorderen van de kameraadschap tussen haar leden;
2. het inlichten van de leden over personeelsmutaties, organisatiewijzigingen,
werken, oefeningen, operationele inzet en andere gebeurtenissen bij het Wapen
der Genie;
3. het bevorderen van het onderling contact tussen de leden;
4. het bevorderen van een juist inzicht in de doelstellingen en de daaruit
voortvloeiende taken van het Wapen der Genie;
5. het bevorderen van de kennis van geschiedenis en traditie van het Wapen der
Genie;
6. het levendig houden van de tradities van het Wapen der Genie;
7. het inlichten van de leden over personeelsmutaties, organisatiewijzigingen,
werken, oefeningen, operationele inzet en andere gebeurtenissen bij het Wapen
der Genie;
8. het behartigen van voor de vereniging en haar leden interessante zaken.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
2. het bevorderen van studies betrekking hebbende op het Wapen der Genie;
3. het organiseren van bezoeken;
4. het uitgeven van een periodiek;
5. het toepassen van overige middelen die dit kunnen bevorderen.

DUUR
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4

1. De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden, bijzondere leden, ereleden, leden
van verdienste en begunstigende leden.
2. Gewone leden zijn (reserve-) officieren die bij het Wapen der Genie zijn of waren
ingedeeld, of bij eenheden van het Wapen der Genie dienen of hebben gediend en die
als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
3. Aspirant-leden zijn aspirant (reserve)officieren zolang zij voorbestemd zijn om als
officier bij het Wapen der Genie te dienen en die als zodanig zijn toegelaten
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
4. Bijzondere leden zijn zij, die door hun belangstelling en/of medewerking tot de
verwezenlijking van het in artikel 2 gestelde doel bijdragen en die als zodanig zijn
toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
5. Ereleden zijn zij, die wegens hun uitzonderlijke betekenis voor de vereniging in het
kader van het doel van de vereniging door de algemene vergadering hiertoe zijn
benoemd.
6. Leden van verdienste zijn die gewone leden, die wegens hun bijzondere verdiensten
jegens de vereniging door de algemene vergadering hiertoe zijn benoemd.
7. Begunstigende leden zijn zij, die de vereniging geldelijk steunen en die als zodanig
door het bestuur zijn toegelaten.
8. Een aspirant-lid wordt bij zijn aanstelling tot officier toegelaten als gewoon lid, zonder
dat daartoe een afzonderlijk besluit nodig is.

Artikel 5
1. Als gewoon, aspirant, begunstigend of bijzonder lid kan men worden toegelaten nadat
men schriftelijk een verzoek daartoe bij het bestuur van de vereniging heeft ingediend.
Het dagelijks bestuur beslist over de toelating. De algemene vergadering kan, als het
dagelijks bestuur tot niet-toelating heeft besloten, met gewone meerderheid van
geldige stemmen alsnog tot toelating besluiten.
2. Een erelid of lid van verdienste wordt op voordracht van het bestuur door de algemene
vergadering benoemd, met een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig
uitgebrachte stemmen.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk.

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid, dat het belang van de vereniging heeft geschaad, te schorsen
voor een periode van ten hoogste zes maanden. Voor de duur van de schorsing kunnen de aan
het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
1. door overlijden van het lid;

2. door schriftelijke opzegging aan het bestuur van de vereniging tenminste één
maand voor het einde van het verenigingsjaar;
3. door schriftelijke, met reden omklede opzegging namens de vereniging door
het bestuur, wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten
welke te eniger tijd door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld;
4. door schriftelijke, met redenen omklede opzegging namens de vereniging door
het bestuur, wanneer het lid, na hiertoe tenminste tweemaal schriftelijk te zijn
aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan;
5. door ontslag uit de militaire dienst zonder verlening van het predicaat "eervol";
6. door schriftelijke, met redenen omklede ontzetting uit het lidmaatschap
namens de vereniging door het bestuur op grond van het handelen in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten, dan wel het op onredelijke wijze
benadelen van de vereniging door het lid.
2. Het lid dat door het gestelde in het vorige lid het lidmaatschap van de vereniging
verliest, kan binnen één maand na dagtekening van de betreffende kennisgeving in
beroep gaan bij de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist met
gewone meerderheid over het al dan niet handhaven van het lidmaatschap. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

GELDMIDDELEN
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van gewone leden,
aspirant_leden, bijzondere leden en leden van verdienste; voorts uit bijdragen van
begunstigende leden, eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en
schenkingen, alsmede uit andere baten.
2. Het bedrag van de in lid 1 bedoelde contributies en bijdragen wordt op voorstel van
het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht reden of
oorzaak, eindigt, blijft de contributie/of bijdrage door het lid verschuldigd, tenzij het
bestuur anders besluit.
4. Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap, anders dan bedoeld in art.7,
eerste lid onder b tegen het einde van het verenigingsjaar, niet onttrekken aan een
besluit van de algemene vergadering waardoor de verplichtingen van geldelijke aard
van de leden worden verzwaard.

BESTUUR
Artikel 9
1. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur
bestaat uit tenminste vijf personen.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging
voor de tijd van drie jaren benoemd. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de
algemene vergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en
een penningmeester aan en verdeelt de eventuele overige bestuurstaken.

3. De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen een bestuurslid
schorsen of ontslaan, indien zij hiertoe termen aanwezig acht.
4. Bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
5. Jaarlijks treden één of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.
6. Het bestuur kan bij langdurige afwezigheid van een bestuurslid, dit bestuurslid
vervangen door tijdelijk, en in het algemeen niet langer dan tot de eerstvolgende
algemene vergadering, één of meer leden aan zich te voegen.

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester,
is bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
3. Het bestuur en het dagelijks bestuur zijn bevoegd een (bestuurs)lid schriftelijk te
machtigen om namens het te handelen.
4. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren en huren
van onroerende goederen alsmede voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoedt het bestuur
goedkeuring van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 11
1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming
van een termijn van tenminste twee weken. De bijeenroeping geschiedt door publicatie
in het verenigingsorgaan of door een aan de leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen
worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dit
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door
tenminste 20 leden of, indien minder, door tenminste één tiende gedeelte van de leden
3. Na ontvangst van een verzoek als in het tweede lid bedoeld, is het bestuur verplicht tot
het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 12
weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroepen van een algemene vergadering binnen
10 weken nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg is gegeven, zullen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze als in het eerste
lid is bepaald.
4. Alle leden, alsmede de aspirant-leden, bijzondere leden, ereleden en begunstigende
leden hebben toegang tot de algemene vergadering

Artikel 12

1. Binnen 6 maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene vergadering
(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag
uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording
af over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden,
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur die de rekening en verantwoording over
het laatst verstreken verenigingsjaar onderzoekt. Het bestuur verstrekt aan de
commissie alle door haar gewenste relevante informatie. De commissie brengt in de
jaarvergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
4. Wordt de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die
maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 13
1. Ieder lid heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
hiertoe schriftelijk gemachtigd lid. Een lid kan ten hoogste drie andere leden
vertegenwoordigen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen
van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de
voorzitter.
3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid der
uitgebrachte geldige stemmen tenzij deze statuten anders bepalen. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is
hij gekozen, die de gewone meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Bij het
staken der stemmen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het
grootste aantal der uitgebrachte geldige stemmen hebben verkregen en is hij gekozen,
die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
4. Het stemmen geschiedt op grond van in het huishoudelijk reglement te stellen regels.
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is
genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel
de juistheid hiervan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangd.
6. Besluiten van de algemene vergadering zijn slechts geldig, indien tenminste zo leden
of, indien minder, tenminste één tiende gedeelte van de leden ter vergadering
aanwezig is.
7. In afwijking van het vorige lid kan over de onderwerpen, waarover geen geldig besluit
kon worden genomen doordat het quorum niet aanwezig was, in een volgende
algemene vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden geldig besloten worden.

Artikel 14

1. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid zal een der andere
bestuursleden de vergadering leiden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door
de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden, welke aan de volgende
algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. De inhoud van de, zo
nodig na verbetering, door de vergadering goedgekeurde notulen, levert bewijs op van
het ter vergadering voorgevallene.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15
1. Wijziging van deze statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de dag der
vergadering de tekst met toelichting van het voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging(en) woordelijk is/zijn opgenomen, op een daartoe geschikte wijze aan de
leden ter kennis brengen.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene
vergadering waar tenminste tweederde gedeelte van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.
4. In afwijking van het vorige lid kan over de wijziging van de statuten, indien geen
geldig besluit kon worden genomen doordat het quorum niet aanwezig was, in een
volgende algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, geldig worden
besloten, met dien verstande dat voor het aannemen van de wijziging van de statuten
ten minste twee/derde meerderheid van het aantal door de leden geldig uitgebrachte
stemmen vereist is.

Artikel 16
Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.

Artikel 17
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële akte is
opgemaakt.
2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde
statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen wiens
gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 18
Een bepaling van deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 19
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit hiertoe van de algemene vergadering,
genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering, waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
2. Indien het quorum niet aanwezig is, kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige
of vertegenwoordigende leden tot ontbinding worden besloten op een tenminste
veertien dagen, doch uiterlijk dertig dagen hierna te houden algemene vergadering,
met een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot een algemene vergadering als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit
artikel moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de
vereniging te ontbinden.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering
te bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel der vereniging
overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie".

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent
het lidmaatschap, de introductie, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de
vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van
de eigendommen van de vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling
haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
vergadering, indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste twintig leden of,
indien minder door tenminste één tiende gedeelte van alle leden, dan wel op voorstel
van het bestuur.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van, of
in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van deze statuten, tenzij de afwijking
door de wet of door deze statuten wordt toegestaan.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Artikel 21
1. In alle gevallen, die de vereniging betreffen, waarin deze statuten, het huishoudelijk
reglement, of andere reglementen niet voorzien, en die zich voordoen in een periode
gelegen tussen twee algemene vergaderingen, beslist het bestuur.
2. In spoedeisende gevallen beslist het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur doet in de
eerstvolgende bestuursvergadering mededeling van zijn beslissing aan de overige
bestuursleden.
3. Indien een bepaling in deze statuten, het huishoudelijk reglement of uit andere
reglementen aanleiding geeft tot meer dan één uitleg, zal de uitleg, door het bestuur
aan deze bepaling gegeven, bindend zijn voor de vereniging en haar leden.
4. Een beslissing als bedoeld in het eerste lid en een uitleg als bedoeld in het derde lid
vereisen al dan niet na wijziging de goedkeuring van de eerstkomende algemene
vergadering. De beslissing of uitleg van het bestuur wordt geacht te zijn geweest in
deze statuten, het huishoudelijk reglement of andere reglementen, tot het besluit van
de algemene vergadering. Alle dien overeenkomstige, voor het besluit van de
algemene vergadering verricht handelingen of genomen besluiten behouden hun
rechtskracht.

Het huishoudelijk reglement

ALGEMEEN
Artikel 1
De in de statuten der vereniging (hierna te noemen "de statuten") gegeven omschrijvingen
gelden ook voor het gestelde in het huishoudelijk reglement.

LIDMAATSCHAP
Artikel 2
1. Het aanmelden voor het lidmaatschap geschiedt door het invullen en toezenden aan de
secretaris van de vereniging van een bij één van de bestuursleden te verkrijgen
aanmeldingsformulier.
2. De aanvang en het einde van het lidmaatschap worden in beginsel in het tijdschrift van
de vereniging bekend gemaakt; het bestuur kan echter volstaan met het inlichten van
de belanghebbenden.
3. Bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang afstand
worden gedaan van de rechten, verbonden aan het lidmaatschap.

GELDMIDDELEN
Artikel 3
Ongeacht de aanvangsdatum van het lidmaatschap is steeds de volledige jaarcontributie
verschuldigd. Het bestuur kan hiervan ontheffing verlenen.

BESTUUR
Artikel 4
1. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt, zo mogelijk op voorstel van deze, door het
bestuur een van zijn overige bestuursleden aangewezen de functie van voorzitter waar
te nemen.
2. De kandidaatstelling voor een vacature in het bestuur geschiedt door het bestuur.
3. Groepen van tenminste tien stemgerechtigde leden kunnen eveneens kandidaten
voorstellen.
4. Indien geen gebruik is gemaakt van het gestelde in lid 3, dan wordt/worden de door
het bestuur voorgestelde kandidaat of kandidaten geacht te zijn gekozen.
5. Bij de kandidaatstelling voor bestuursfuncties dient rekening te worden gehouden met
de stand- of woonplaats van toekomstige bestuursleden.
6. De bevoegdheden en verplichtingen van de bestuursleden worden met inachtneming
van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.
7. Het bestuur kan niet-bestuursleden uitnodigen een bestuursvergadering bij te wonen.
8. Jaarlijks wordt tenminste één bestuursvergadering gehouden; voorts indien tenminste
drie bestuursleden de wens hiertoe te kennen hebben gegeven, onder opgave van de te
bespreken onderwerpen.
9. Voor het nemen van beslissingen is de aanwezigheid van tenminste de helft van de
bestuursleden noodzakelijk; e.e.a. zonodig met toepassing van artikel 10 lid 3, van de
statuten.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 5
1. De leden zijn gerechtigd punten op de agenda van een algemene ledenvergadering te
brengen door opgave aan de secretaris.
2. Over agendapunten, die niet tenminste zeven dagen voor de vergadering ter kennis van
de leden zijn gebracht, kan in de algemene ledenvergadering geen besluit worden
genomen. In spoedeisende gevallen beslist het bestuur.

STEMMEN
Artikel 6
1. Een lid dat schriftelijk is gemachtigd om namens een ander lid te stemmen, dient deze
machtiging voor aanvang van de vergadering waarvoor de machtiging is verleend, in
te leveren bij de secretaris.

2. Mondeling stemmen geschiedt door hand opsteken of door te blijven zitten dan wel op
te staan. Indien de voorzitter dit wenselijk acht, of indien een van de leden dit
verzoekt, wordt aan de hand van de presentielijst ieder aanwezig lid in de gelegenheid
gesteld zijn stem(men) voor of tegen het voorstel uit te brengen.
3. Schriftelijk stemmen geschiedt met door het bestuur gewaarmerkte stembriefjes. Het
stemmen gebeurt door op het stembriefje voor of tegen te vermelden, dan wel de naam
van de kandidaat en door het bestuur wenselijk geachte toevoegingen. Andere
toevoegingen op het stembriefje maken dit stembriefje ongeldig.
4. Bij het stemmen worden onthouding van stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen
niet gerekend tot de geldig uitgebrachte stemmen.

COMMISSIES
Artikel 7
1. Het bestuur kan bij de uitvoering van zijn taak terzijde worden gestaan door één of
meer commissies, waarvan de taak, omvang van de werkzaamheden en de wijze van
rapporteren bij de instelling van die commissie door het bestuur worden vastgesteld.
2. De commissies geven van elke commissievergadering tenminste drie dagen tevoren
aan het dagelijks bestuur kennis omtrent tijd en plaats van de te houden vergadering.
3. 3. Ieder bestuurslid is bevoegd aan een commissievergadering deel te nemen en
daarin een adviserende stem uit te brengen.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 8
1. Alle leden, bedoeld in artikel 4, lid 1 van de statuten, ontvangen de van de vereniging
uitgaande mededelingen, waaronder het periodiek; zij hebben het recht de bijeenkomsten en vergaderingen van de vereniging bij te wonen en deel te nemen aan door
de vereniging georganiseerde excursies; e.e.a. zonodig onder in bepaalde gevallen
door het bestuur te stellen voorwaarden.
2. Over introductie van niet-leden beslist het dagelijks bestuur.
3. Ieder lid heeft de plicht zich naar vermogen in te zetten voor het bereiken van het doel
van de vereniging.
4. Ieder lid als bedoeld in lid r, dient zich te houden aan de bepalingen van de statuten,
het huishoudelijk reglement en de geldig door een algemene vergadering genomen
besluiten. Bij achterstallige contributie stuurt de penningmeester in oktober/november
een te herinnering m.b.t. de contributiebetaling vergezeld van een brief. Bij het
uitblijven van betaling stuurt de penningmeester in januari van het volgende jaar de ze
herinnering. Tenslotte wordt het dan alsnog in gebreken blijvende lid vóór de
voorjaarsvergadering schriftelijk geroyeerd als lid van de vereniging; tevens wordt het
lid gewezen op de mogelijkheid bezwaar tegen het royeren aan te tekenen conform het
gestelde in de statuten artikel 7 lid z.
5. Elk lid, als bedoeld in lid r ontvangt bij de aanvang van het lidmaatschap een
exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

HET PERIODIEK
Artikel 9
1. De periodiek wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. In de jaarvergadering wordt door het bestuur de financiële verantwoording van de
periodiek aan de orde gesteld.

