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VERENIGING: Volièrevereniging Drachtster Vogelvrienden, te Drachten

Artikel 1 De vereniging is genaamd: Volièrevereniging Drachtster Vogelvrienden; het is
een vereniging zonder winstgevend doel;
zij is gevestigd te Drachten en gedomicilieerd ten huize van haar secretaris en is aange
sloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Artikel 2 De vereniging is opgericht op 6 februari 1957 en te rekenen vanaf 18 februa
ri 1971 is ze aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden derhalve eindigende
17 januari 2001.

Artikel Het verenigingsjaar loopt van de dag van oprichting af tot en met 1 decem
ber en voor de volgende jaren van 1 januari tot en met 31.december.

Doel en middelen

Artikel De vereniging stelt zich ten doel het houden van vogels; de bevordering van
de kweek derzelve en het stimuleren van de liefhebberij in de ruimste zin des woords.
Zij tracht dit doel te bereiken:
a. door het houden van vergaderingen, lezingen, excursies, cursussen, tentoonstellingen

en door alle wettig geoorloofde middelen die haar ten dienste staan;
b. door samenwerken met andere gelijkgerichte verenigingen;
c. het onder a. en b. gestelde zal geschieden voor zover een en ander niet in strijd is

met de bepalingen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waarbij de vereniging
als afdeling is aangesloten.

Leden

Artikel 5 De vereniging bestaat uit:
a. leden;
b. donateurs(trices);
c. ereleden.

Artikel 6 Lid kunnen zijn alle personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en
die beschouwd kunnen worden de vereniging sympathiek te zijn.
Zij zijn dan tevens lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Artikel 7 Donateurs(trices) kunnen zijn:
personen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage van tenminste één gulden.

Artikel 8 Ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur of door de vergadering uit
hoofde van hun verdienste als zodanig kunnen worden benoemd.

Artikel 9 Aanmelding als lid moet geschieden aan het secretariaat, waarna het bestuur
over hun toelating beslist.

Artikel 10 Zij die als lid van de vereniging toetreden verbinden zich voor de tijd van
3 (drie) maanden; die termijn wordt telkens automatisch verlengd.

Artikel 11 Donateurs(trices) kunnen zich mondeling of schriftelijk melden of doen
melden aan het secretariaat; het bestuur heeft het recht naar goeddunken een dona
teur(trice) te weigeren indien het zulks in het belang van de vereniging acht.

Artikel 12 Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging;
c. door royement.

Artikel 13
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en amendement.

Artikel 14 Minstens 1/3 van het aantal leden hebben het recht om een ledenvergadering
aan te vragen met opgave van de te behandelen punten. In dit geval moet deze vergadering
gehouden worden binnen een maand na de aanvrage

Artikel 15 Donateurs(trices) hebben toegang op de jaarvergadering; zij hebben hier
alleen een adviserende stem.

Artikel 16 Bedanken voor het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden aan het secre
tariaat, minstens tien dagen voor het eindigen van de verbintenis. Adresverandering moet
schriftelijk worden gemeld aan het secretariaat voor het einde van elke maand; deze
worden per de eerste van de volgende maand in behandeling genomen.

Artikel 17 Royement wordt uitgesproken door de ledenvergadering. Van dit royement wordt
mededeling gedaan aan het Bondsbestuur.

Artikel 18 Royement kan geschieden:
a. door contributieschuld van 3 maanden;
b. door het handelen tegen het reglement;
c. wegens wangedrag

Artikel 19 Leden die geroyeerd zijn wegens contributieschuld kunnen zich weer als lid
aanmelden; zij zijn echter verplicht dan eerst hun achterstand aan te zuiveren.

Bestuur

Artikel 20 Het bestuur bestaat uit 3, 5, 7 of meer personen, dit naar behoefte van de
vereniging; de functies zijn als volgt verdeeld:
1. voorzitter;
2. 2è voorzitter;
3. secretaris;
±. 2e secretaris;
5. penningmeester;
6. 2e penningmeester;
7, commissaris.

Artikel 21 De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van twee jaar; bij hun aftreden
zijn zij terstond herkiesbaar.

Artikel 22 De voorzitter wordt als zodanig uit en door de leden gekozen.
De overige bestuursleden worden eveneens uit en door de leden gekozen; zij verdelen hun
functies onderling;

Artikel 23 In de oneven jaren treden af:
voorzitter, penningmeester en 2e secretaris.
In de even jaren treden af:
secretaris, 2e voorzitter, 2e penningmeester en commissaris; al deze leden zijn terstond
herkiesbaar. Eventuele nieuwe kandidaten moeten voor 51 december schriftelijk kandidaat
worden gesteld, voorgesteld door tenminste 5 leden. De kandidaatstelling moet vergezeld
zijn van een bereidverklaring van de kandidaat gestelde persoon.

Artikel 24 Bij tussentijds aftreden van een der bestuursleden wordt er zo spoedig moge
lijk een ledenvergadering belegd, teneinde in de ontstane vacature te voorzien.

Artikel 25 De secretaris voert de briefwisseling en houdt hiervan de kopie, hij maakt de
notulen van de vergaderingen of geeft hiervoor opdracht aan de 2e secretaris.
Op de jaarvergadering wordt door hem schriftelijk verslag uitgebracht over het welzijn
van de vereniging in het afgelopen jaar. Van de veranderingen in de ledenlijst geeft hij
bericht aan de penningmeester.

Artikel 26 De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt hiervan be
hoorlijk boek. Hij zorgt voor het innen van de gelden en is belast met de uitgaven.
0p de jaarvergadering brengt hij verslag uit van de financiële toestand van de vereniging
over het afgelopen jaar. Hij doet rekening en verantwoording aan de kascommissie.
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Artikel 27 Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: voorzitter, secretaris en penning
meester, dat in spoedgevallen een beslissing kan nemen.

Geldmiddelen

Artikel 28 De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a, contributies;
b. donateursgelden;
c. schenkingen;
d. toevallige baten.

Artikel 29 De contributie wordt geind per halfjaar en wordt door de ledenvergadering
vastgesteld.

Artikel 0 Op het beheer van de geldmiddelen der vereniging , wordt door een commissie
van kascontrole, bestaande uit twee personen, controle uitgeoefend. Deze commissie wordt
benoemd voor het jaar van oprichting in de maand november en voor de volgende jaren op
de jaarvergadering telkens voor het lopende kalenderjaar; de benoeming geschiedt uit en
door de leden.
De kascommissie brengt op de jaarvergadering verslag uit over de financiële toestand en
het beheer der geldmiddelen van het afgelopen boekjaar.

Artikel 31
herkiesbaar.

Op de jaarvergadering treedt een lid van de kascommissie af; deze is niet

Vergaderingen

Artikel 2 De vergaderingen worden onderscheiden in:
a. vergaderingen van het dagelijks bestuur;
b. bestuursvergaderingen;
c. ledenvergaderingen;
d. jaarvergaderingen.

Artikel Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig acht, doch minstens
éénmaal per maand.
Indien leden van een bestuur van 7 of leden bij een bestuur van 5 personen het nodig
achten, dat er een bestuursvergadering gehouden moet worden, dan geven zij hiervan schrif
telijk bericht aan de voorzitter, met vermelding van de te behandelen punten.
Deze zal dan verplicht zijn om binnen een week een bestuursvergadering te beleggen.

Artikel l Het bestuur belegt een ledenvergadering:
a. minstens 2 x per jaar;
b. wanneer het bestuur het wenselijk acht;
c. wanneer 1/3 van de leden deze schriftelijk aanvraagt bij het secretariaat met opgave

van de te behandelen punten.
De vergadering moet dan gehouden worden binnen een maand na datum der aanvrage.

Artikel 5 Het bestuur is verplicht de agenda van iedere vergadering minstens (drie)
dagen van tevoren aan de leden bekend te maken.

Artikel 6 De jaarvergadering zal worden gehouden in de maanden januari of februari.
Op de agenda moeten de volgende punten voorkomen:
a. jaarverslag van de secretaris;
b. jaarverslag van de penningmeester;
c. verslag van de commissie van kascontrole;
d. bestuursverkiezing;
e. benoeming van een lid van kascontrole.

Artikel 7 Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Bij acclamatie met goed
vinden van de vergadering; over zaken wordt mondeling gestemd. De voorzitter nodigt
een 5-tal leden uit het stembureau te vormen.

Artikel 8 Belangrijke punten, ter beoordeling van het bestuur, mogen niet ter tafel
gebracht worden indien zij niet in de agenda zijn opgenomen. Alle met reden omklede voor
stellen, door minstens 10 leden, uiterlijk 14 dagen voor de jaarvergadering schriftelijk
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op het secretariaat ingediend, worden door het bestuur op de agenda geplaatst.

Algemeen

Artikel 39 Wanneer de vereniging ontbonden wordt, dan zal de liquidatievergaderingen
over de resterende gelden en materiaal beslissen.

Artikel à0 Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen geschieden in een ledenvergade
ring. De voorstellen hiervoor moeten in de agenda zijn opgenomen. Zij treden niet in
werking, alvorens de Koninklijke goedkeuring is verkregen.

«s l

Artikel 1 Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen

Artikel 2 Stemmen van onwaarde zijn:
a. stembriefjes in blanco;
b. ondertekende stembriefjes;
c. stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal vacatures;
d. stembriefjes voorzien van doorhalingen, opmerkingen enz.;
e. stembriefjes die onleesbaar zijn.

Artikel 43 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur en
in spoedgevallen het dagelijks bestuur.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 1 maart 1973, nr. 124.

Mij bekend.
De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris:
Het hoofd van de Hoofdafdeling.Privaatrecht,
Th. v. Sasse v. Ysselt.


