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STATUTEN	  DER	  WERKGROEP	  PLEISTOCENE	  ZOOGDIEREN	  
	  

Naam.	  

Artikel	  1.	  
Lid	  1. De	  vereniging	  draagt	  de	  naam:	  ”Werkgroep	  Pleistocene	  Zoogdieren”	  (WPZ)	  
Lid	  2. De	  vereniging	  is	  gevestigd	  te	  Leiden.	  

	  
Doel	  en	  Middelen.	  

Artikel	  2.	  
Lid	  1. De	  vereniging	  stelt	  zich	  ten	  doel:	  

a. de	  belangstelling	  te	  wekken	  voor	  de	  zoogdierpaleontologie	  in	  de	  ruimste	  zin	  van	  het	  woord;	  
b. het	  onderling	  contact	  tussen	  allen,	  die	  zoogdierpaleontologie	  als	  vak	  of	  als	  liefhebberij	  

beoefenen,	  te	  bevorderen;	  
c. zoveel	  mogelijk	  leden,	  die	  deze	  doelstellingen	  onderschrijven,	  gelegenheid	  te	  verschaffen	  deel	  te	  

nemen	  aan	  activiteiten	  die	  door	  de	  vereniging	  worden	  georganiseerd;	  
d. door	  samenwerking	  van	  haar	  leden	  de	  belangen	  van	  de	  leden,	  de	  vereniging	  en	  de	  

zoogdierpaleontologie	  (	  in	  Nederland)	  te	  behartigen	  en	  hun	  (geestelijke	  en)	  maatschappelijke	  
vorming	  te	  bevorderen.	  

Lid	  2. De	  vereniging	  tracht	  haar	  doel	  	  te	  bereiken	  door:	  
a. het	  organiseren	  van	  bijeenkomsten,	  lezingen,	  excursies	  en	  andere	  activiteiten	  op	  het	  gebied	  van	  

de	  zoogdierpaleontologie;	  
b. de	  uitgave	  en	  verspreiding	  van	  een	  tijdschrift.	  

	  
Lidmaatschap.	  

Artikel	  3.	  
Lid	  1. Het	  verenigingsjaar	  en	  het	  boekjaar	  lopen	  beiden	  van	  1	  januari	  tot	  en	  met	  31	  december.	  
Lid	  2. De	  vereniging	  kent:	  	  

a. gewone	  leden	  
b. gezinsleden	  
c. abonnees	  
d. donateurs	  
e. ereleden	  

De	  reglementen	  geven	  nadere	  bepalingen	  over	  de	  lidmaatschapsvormen	  en	  het	  donateurschap.	  
Lid	  3. Om	  lid	  te	  kunnen	  worden	  moet	  men	  zich	  schriftelijk	  aanmelden	  bij	  het	  bestuur,	  dat	  over	  de	  toelating	  

van	  een	  lid	  beslist.	  Besluit	  het	  bestuur	  het	  aspirant-‐lid	  niet	  toe	  te	  laten	  dan	  geeft	  het	  daarvan	  binnen	  
een	  maand	  schriftelijk	  onder	  opgave	  van	  redenen	  kennis	  aan	  het	  aspirant-‐lid.	  

Lid	  4. Bij	  het	  niet	  toe	  laten	  door	  het	  bestuur	  kan	  degene,	  die	  zich	  heeft	  aangemeld,	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  
algemene	  ledenvergadering.	  Dit	  beroep	  moet	  binnen	  een	  maand	  na	  de	  afwijzende	  beslissing	  van	  het	  
bestuur	  schriftelijk	  worden	  ingediend	  bij	  het	  bestuur.	  Binnen	  twaalf	  maanden	  na	  de	  ontvangst	  van	  
het	  beroepschrift	  door	  het	  bestuur	  dient	  de	  algemene	  ledenvergadering	  een	  gemotiveerde	  beslissing	  
te	  nemen	  over	  het	  ingediende	  beroepschrift.	  

Artikel	  4.	  
Lid	  1. Het	  lidmaatschap	  zoals	  genoemd	  in	  de	  categorieën	  a.	  tot	  en	  met	  d.	  in	  Artikel	  3	  lid	  2	  eindigt:	  

a. door	  overlijden	  van	  het	  lid;	  
b. door	  schriftelijke	  opzegging	  van	  het	  lid	  bij	  het	  bestuur.	  Dit	  kan	  te	  allen	  tijde	  en	  zonder	  

inachtneming	  van	  een	  opzeggingstermijn	  geschieden.	  Het	  lidmaatschap	  houdt	  dan	  op	  met	  het	  
einde	  van	  het	  boekjaar,	  waarin	  is	  opgezegd,	  mits	  de	  opzegging	  ten	  minste	  twee	  maanden	  vóór	  
het	  einde	  van	  het	  boekjaar	  is	  gedaan;	  anders	  houdt	  het	  op	  met	  het	  einde	  van	  het	  volgende	  
boekjaar.	  Het	  bestuur	  kan	  dispensatie	  geven	  van	  de	  termijn	  van	  twee	  maanden.	  

c. door	  schriftelijke	  opzegging	  namens	  de	  vereniging	  bij	  besluit	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering.	  



	  
Laatstgenoemde	  (Artikel	  4	  lid	  1c)	  kan	  geschieden:	  
a. wanneer	  redelijkerwijs	  van	  de	  vereniging	  niet	  gevergd	  kan	  worden	  het	  lidmaatschap	  te	  laten	  

voortduren;	  
b. wanneer	  het	  lid,	  ondanks	  herhaaldelijke	  aanmaning,	  in	  gebreke	  blijft	  aan	  zijn	  financiële	  

verplichtingen	  te	  voldoen;	  
c. door	  ontzetting	  bij	  besluit	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering.	  Deze	  kan	  slechts	  worden	  

uitgesproken	  wanneer	  het	  lid	  in	  strijd	  met	  de	  Statuten,	  de	  reglementen	  of	  besluiten	  van	  de	  
vereniging	  handelt,	  of	  de	  vereniging	  op	  onredelijke	  wijze	  benadeelt.	  

Lid	  2. Het	  bestuur	  dient	  binnen	  twee	  weken	  na	  ontvangst	  van	  de	  aanvraag	  tot	  opzegging	  lidmaatschap	  een	  
reactie	  te	  sturen	  aan	  desbetreffend	  lid.	  

Lid	  3. Bij	  ontzetting	  geeft	  het	  bestuur	  het	  betrokken	  lid	  binnen	  twee	  weken	  bij	  aangetekend	  schrijven	  
kennis	  van	  het	  besluit,	  met	  opgaaf	  van	  redenen.	  Het	  lid	  kan	  binnen	  één	  maand	  na	  ontvangst	  van	  die	  
kennisgeving	  schriftelijk	  bij	  het	  bestuur	  te	  kennen	  geven	  in	  beroep	  te	  willen	  gaan	  bij	  de	  
eerstvolgende	  algemene	  ledenvergadering.	  De	  uitspraak	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering	  is	  
bindend	  voor	  partijen.	  Gedurende	  de	  beroepstermijn	  en	  zolang	  op	  het	  beroep	  niet	  is	  beslist,	  is	  het	  lid	  
geschorst.	  

	  
Contributie.	  

Artikel	  5.	  
Lid	  1. Leden	  uit	  de	  categorieën	  a.,	  b.	  en	  c.	  Artikel	  3	  lid	  2,	  moeten	  een	  jaarlijkse	  contributie	  betalen.	  De	  

hoogte	  daarvan	  wordt	  vastgesteld	  door	  de	  algemene	  ledenvergadering.	  
Lid	  2. Financiële	  en	  andere	  verplichtingen	  direct	  verbonden	  aan	  het	  lidmaatschap,	  kunnen	  slechts	  worden	  

opgelegd	  bij	  besluit	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering.	  De	  reglementen	  geven	  nadere	  bepalingen	  
over	  deze	  verplichtingen.	  

Lid	  3. Wanneer	  een	  nieuw	  lid	  in	  de	  loop	  van	  een	  boekjaar	  lid	  wordt,	  dient	  deze	  de	  volle	  contributie	  over	  het	  
lopende	  boekjaar	  te	  voldoen,	  tenzij	  anders	  overeen	  gekomen	  is	  met	  het	  betreffende	  nieuwe	  lid	  en	  het	  
bestuur.	  

Lid	  4. Wanneer	  het	  lidmaatschap	  in	  de	  loop	  van	  een	  boekjaar	  eindigt,	  blijft	  de	  contributie	  over	  het	  gehele	  
boekjaar,	  plus	  een	  eventuele	  betalingsachterstand,	  verschuldigd.	  Het	  lid	  is	  verplicht	  deze	  te	  voldoen	  
voor	  het	  einde	  van	  het	  lopende	  boekjaar.	  Het	  bestuur	  kan	  daarvan,	  bij	  hoge	  uitzondering,	  dispensatie	  
geven.	  

Lid	  5. Indien	  er	  binnen	  een	  verenigingsjaar	  door	  de	  algemene	  ledenvergadering	  tot	  een	  
contributieverandering	  wordt	  besloten,	  dan	  zal	  deze	  pas	  het	  volgende	  verenigingsjaar	  ingaan.	  

	  
Geldmiddelen.	  

Artikel	  6.	  
Lid	  1. De	  geldmiddelen	  van	  de	  vereniging	  worden	  verkregen	  uit:	  	  

a. contributies;	  
b. de	  gelden	  en	  goederen	  die	  door	  activiteiten	  van	  de	  leden	  voor	  haar	  zijn	  verkregen;	  
c. subsidies,	  schenkingen,	  sponsoren,	  legaten	  en	  erfstellingen;	  
d. alle	  overige	  baten.	  

Lid	  2. Erfstellingen	  mogen	  slechts	  aanvaard	  worden	  onder	  het	  voorrecht	  van	  boedelschrijving.	  
Lid	  3. De	  reglementen	  geven	  nadere	  bepalingen	  over	  de	  geldmiddelen.	  

	  
Bestuur.	  

Artikel	  7.	  
Lid	  1. Het	  bestuur	  bestaat	  uit	  ten	  minste	  drie	  leden,	  die	  door	  de	  algemene	  ledenvergadering	  uit	  de	  gewone	  

leden,	  zoals	  benoemd	  in	  Artikel	  3	  lid	  2,	  van	  de	  vereniging	  worden	  benoemd.	  
Lid	  2. Een	  bestuurslid	  heeft	  een	  zittingstermijn	  van	  drie	  jaar.	  



Lid	  3. Op	  de	  jaarlijkse	  algemene	  ledenvergadering	  treedt	  telkens	  tenminste	  één	  bestuurslid	  af	  volgens	  een	  
door	  het	  bestuur	  op	  te	  maken	  rooster.	  Een	  aftredend	  bestuurslid	  kan	  zich	  terstond	  herkiesbaar	  
stellen.	  

Lid	  4. De	  procedures	  voor	  de	  kandidaatstelling	  en	  de	  verkiezing	  van	  de	  bestuursleden	  worden	  in	  de	  
reglementen	  geregeld.	  Bij	  een	  vacature	  in	  het	  bestuur	  benoemt	  de	  eerstvolgende	  algemene	  
ledenvergadering	  een	  opvolger.	  

Lid	  5. Indien	  in	  het	  bestuur	  een	  vacature	  ontstaat,	  blijven	  de	  overblijvende	  bestuursleden	  een	  bevoegd	  
college	  vormen.	  Is	  echter	  het	  aantal	  door	  de	  algemene	  ledenvergadering	  gekozen	  bestuursleden	  
gedaald	  tot	  minder	  dan	  drie,	  of	  betreft	  de	  vacature	  de	  functie	  van	  voorzitter,	  dan	  wordt	  binnen	  drie	  
maand	  na	  het	  ontstaan	  van	  de	  vacature	  een	  algemene	  ledenvergadering	  bijeengeroepen	  ter	  
verkiezing	  van	  de	  nieuwe	  functionaris.	  

Lid	  6. Het	  bestuurslidmaatschap	  eindigt	  voorts:	  
a. door	  te	  bedanken;	  
b. door	  schorsing	  of	  ontslag	  uit	  de	  functie	  door	  de	  algemene	  ledenvergadering;	  
c. door	  het	  eindigen	  van	  het	  lidmaatschap	  van	  de	  vereniging.	  

Artikel	  8.	  
Lid	  1. Het	  bestuur	  kent	  tenminste	  de	  functies	  van	  voorzitter,	  secretaris	  en	  penningmeester.	  Ieder	  van	  deze	  

functies	  kan	  slechts	  door	  één	  bestuurslid	  worden	  uitgevoerd	  en	  elk	  bestuurslid	  kan	  slechts	  één	  
functie	  vervullen.	  

Lid	  2. Het	  bestuur	  kent	  tevens	  de	  functies	  van	  vice-‐voorzitter,	  vice-‐	  secretaris	  en	  vice-‐penningmeester	  in	  de	  
persoon	  van	  een	  mede-‐bestuurslid	  of	  mede-‐bestuursleden.	  

Lid	  3. Bestuursbesluiten	  worden	  genomen	  bij	  meerderheid	  van	  stemmen.	  
Lid	  4. Van	  het	  verhandelde	  in	  bestuursvergaderingen	  worden	  notulen	  gehouden,	  welke	  door	  leden	  bij	  de	  

secretaris	  op	  te	  vragen	  zijn.	  

	  
Vertegenwoordiging	  en	  Bevoegdheid	  Bestuur.	  

Artikel	  9.	  
Lid	  1. Het	  bestuur	  is	  belast	  met	  het	  besturen	  van	  de	  vereniging,	  behoudens	  de	  beperkingen	  van	  de	  Statuten	  

en	  reglementen.	  De	  vereniging	  wordt	  in	  en	  buiten	  rechte	  vertegenwoordigd	  door	  de	  voorzitter	  
tezamen	  handelend	  met	  de	  secretaris.	  Bij	  verhindering	  van	  één	  van	  hen	  of	  van	  hen	  beiden,	  komt	  de	  
bevoegdheid	  van	  vertegenwoordiging	  toe	  aan	  de	  door	  het	  bestuur	  aangewezen	  plaatsvervanger(s)	  
tevens	  bestuurslid(-‐leden),	  mits	  deze	  de	  wil	  van	  het	  bestuur	  uitvoert(-‐en).	  

Lid	  2. Slechts	  na	  toestemming	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering,	  is	  het	  bestuur	  bevoegd	  tot:	  	  
a. het	  kopen,	  vervreemden	  of	  bezwaren	  van	  registergoederen;	  
b. het	  bezwaren	  of	  verpanden	  van	  andere	  verenigingseigendommen;	  
c. het	  aangaan	  of	  verstrekken	  van	  geldleningen.	  

Lid	  3. Het	  bestuur	  is	  nooit	  bevoegd	  tot	  het	  sluiten	  van	  overeenkomsten,	  waarbij	  de	  vereniging	  zich	  als	  borg	  
of	  hoofdelijk	  medeschuldenaar	  verbindt,	  zich	  voor	  een	  derde	  sterk	  maakt	  of	  zich	  tot	  
zekerheidstelling	  voor	  een	  schuld	  van	  een	  derde	  verbindt.	  

	  
Algemene	  Ledenvergadering.	  

Artikel	  10.	  
Lid	  1. De	  algemene	  ledenvergadering	  is	  het	  hoogste	  orgaan	  van	  de	  vereniging.	  Aan	  de	  algemene	  

ledenvergadering	  komen	  alle	  bevoegdheden	  toe,	  die	  niet	  door	  de	  wet,	  de	  Statuten	  of	  de	  reglementen	  
aan	  het	  bestuur	  zijn	  opgedragen.	  

Lid	  2. De	  algemene	  ledenvergadering	  kan	  slechts	  rechtsgeldig	  besluiten	  nemen,	  als	  tenminste	  vijftien	  
stemgerechtigde	  leden	  op	  de	  algemene	  ledenvergadering	  aanwezig	  zijn.	  Als	  de	  vereniging	  minder	  
dan	  150	  stemgerechtigde	  leden	  telt,	  is	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  tiende	  van	  de	  stemgerechtigde	  leden	  
voldoende.	  

Lid	  3. Toegang	  tot	  de	  algemene	  ledenvergadering	  hebben	  alle	  gewone	  leden	  en	  ereleden,	  behalve	  zij	  die	  
geschorst	  zijn.	  Over	  toelating	  van	  andere	  personen	  beslist	  het	  bestuur.	  



Lid	  4. Ieder	  lid	  dat	  niet	  geschorst	  is,	  heeft	  op	  de	  algemene	  ledenvergadering	  één	  stem.	  
Lid	  5. Het	  stemmen	  bij	  volmacht	  is	  niet	  mogelijk.	  
Lid	  6. Een	  lid	  heeft	  geen	  stemrecht	  over	  zaken	  die	  hemzelf	  betreffen.	  
Lid	  7. De	  voorzitter	  en	  de	  secretaris	  van	  het	  bestuur	  en	  hun	  vervangers	  treden	  ook	  als	  zodanig	  op	  bij	  de	  

algemene	  ledenvergadering,	  tenzij	  de	  reglementen	  anders	  bepalen.	  
	  
Artikel	  11.	  
Lid	  1. Het	  bestuur	  roept	  een	  algemene	  ledenvergadering	  bijeen,	  wanneer	  het	  dit	  wenselijk	  oordeelt,	  of	  

wanneer	  het	  daartoe	  volgens	  de	  wet	  of	  de	  Statuten	  verplicht	  is.	  Algemene	  ledenvergaderingen	  
worden	  gehouden	  in	  een	  door	  het	  bestuur	  te	  bepalen	  plaats.	  

Lid	  2. Het	  bestuur	  is	  tot	  het	  bijeenroepen	  van	  een	  algemene	  ledenvergadering	  verplicht,	  als	  ten	  minste	  één	  
tiende	  van	  het	  aantal	  leden	  dit	  schriftelijk	  aan	  het	  bestuur	  verzoekt,	  met	  vermelding	  van	  de	  te	  
behandelen	  onderwerpen.	  In	  dit	  geval	  moet	  de	  vergadering	  binnen	  drie	  maanden	  na	  ontvangst	  van	  
het	  verzoek	  worden	  gehouden.	  Indien	  dit	  niet	  gebeurt,	  dan	  kunnen	  de	  verzoekers	  zelf	  een	  algemene	  
ledenvergadering	  bijeen	  roepen	  op	  dezelfde	  wijze	  als	  het	  bestuur	  de	  algemene	  ledenvergadering	  
bijeenroept.	  

Artikel	  12.	  
Lid	  1. Elk	  verenigingsjaar	  wordt	  er	  tenminste	  één	  algemene	  ledenvergadering	  gehouden,	  uiterlijk	  in	  de	  

maand	  juni	  .	  
Lid	  2. Bij	  deze	  vergadering	  brengt	  het	  bestuur	  zijn	  (financieel)	  jaarverslag	  uit	  en	  doet,	  onder	  overlegging	  

van	  de	  nodige	  bescheiden,	  rekening	  en	  verantwoording	  over	  zijn	  gevoerd	  beheer	  in	  het	  afgelopen	  
boekjaar.	  

Lid	  3. Het	  bestuur	  legt	  door	  middel	  van	  een	  balans	  en	  resultatenrekening	  verantwoording	  af	  over	  het	  
afgelopen	  boekjaar	  aan	  de	  algemene	  ledenvergadering.	  Goedkeuring	  van	  de	  rekening	  en	  de	  
verantwoording	  door	  de	  algemene	  ledenvergadering	  strekt	  het	  bestuur	  tot	  decharge.	  

Lid	  4. De	  algemene	  ledenvergadering	  behandelt	  tevens	  de	  voorstellen,	  die	  door	  het	  bestuur	  zijn	  gedaan,	  of	  
die	  door	  een	  of	  meer	  leden	  tenminste	  veertien	  dagen	  vóór	  de	  vergadering	  schriftelijk	  bij	  het	  bestuur	  
zijn	  ingediend.	  

Lid	  5. De	  reglementen	  geven	  nadere	  bepalingen	  betreffende	  de	  werkwijze	  van	  de	  algemene	  
ledenvergadering	  en	  haar	  taken	  en	  bevoegdheden.	  

Kascommissie.	  

Artikel	  13.	  

Lid	  1. De	  algemene	  ledenvergadering	  benoemt	  jaarlijks	  een	  kascommissie	  van	  tenminste	  twee	  gewone	  
leden,	  als	  genoemd	  in	  Artikel	  3	  lid	  2.	  Deze	  personen	  mogen	  geen	  bestuurslid	  zijn.	  

Lid	  2. De	  kascommisssie	  onderzoekt	  de	  rekening	  en	  verantwoording	  van	  het	  bestuur	  en	  brengt	  aan	  de	  
algemene	  ledenvergadering	  verslag	  van	  haar	  bevindingen	  uit.	  

Lid	  3. De	  reglementen	  kunnen	  nadere	  bepalingen	  geven	  over	  het	  jaarverslag,	  de	  rekening	  en	  de	  
verantwoording,	  eventuele	  tussentijdse	  verantwoordingen	  en	  de	  kascommissie.	  
	  

Bestuurscommissies.	  

Artikel	  14.	  

Lid	  1. Het	  bestuur	  kan	  bestuurscommissies	  benoemen,	  die	  onder	  haar	  verantwoordelijkheid	  bepaalde	  
bestuurstaken	  kunnen	  uitvoeren.	  

Lid	  2. Een	  bestuurscommissie	  is	  een	  groep	  gewone	  leden,	  als	  genoemd	  in	  Artikel	  3	  lid	  2,	  plus	  tenminste	  één	  
bestuurslid.	  

Lid	  3. De	  reglementen	  geven	  nadere	  bepalingen	  over	  de	  bestuurscommissies.	  
	  
	  
	  
	  



Statutenwijziging.	  
	  

Artikel	  15.	  
Lid	  1. De	  Statuten	  kunnen	  slechts	  gewijzigd	  worden	  door	  besluit	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering,	  

waartoe	  is	  opgeroepen	  met	  de	  mededeling	  dat	  aldaar	  wijzigingen	  in	  de	  Statuten	  zullen	  worden	  
voorgesteld.	  

Lid	  2. Een	  afschrift	  van	  het	  voorstel	  tot	  statutenwijziging,	  waarin	  de	  wijziging	  woordelijk	  is	  opgenomen,	  
moet	  ten	  minste	  vijf	  dagen	  vóór	  de	  te	  houden	  algemene	  ledenvergadering	  tot	  na	  afloop	  van	  de	  
vergaderingsdag,	  op	  een	  daartoe	  geschikte	  plaats	  voor	  de	  leden	  ter	  inzage	  worden	  gelegd.	  

Lid	  3. Het	  besluit	  tot	  statutenwijziging	  moet	  worden	  genomen	  met	  een	  meerderheid	  van	  ten	  minste	  twee	  
derde	  van	  de	  geldig	  uitgebrachte	  stemmen.	  

Lid	  4. De	  statutenwijziging	  treedt	  in	  werking	  nadat	  daarvan	  een	  notariële	  akte	  is	  opgemaakt.	  

Artikel	  16.	  
Lid	  1. Het	  bepaalde	  in	  Artikel	  15	  leden	  1,	  2,	  3	  en	  4	  is	  van	  overeenkomstige	  toepassing	  op	  een	  besluit	  tot	  

ontbinding	  van	  de	  vereniging.	  In	  afwijking	  van	  het	  bepaalde	  in	  Artikel	  15	  lid	  3	  is	  hiervoor	  echter	  
vereist	  dat	  tenminste	  twee	  derde	  van	  de	  stemgerechtigde	  leden	  aanwezig	  is.	  

Lid	  2. De	  vereffening	  van	  het	  vermogen	  van	  de	  ontbonden	  vereniging	  geschiedt	  door	  het	  bestuur,	  tenzij	  bij	  
besluit	  tot	  ontbinding	  één	  of	  meer	  anderen	  tot	  vereffenaar(s)	  zijn	  aangewezen.	  Zij	  doet	  verslag	  van	  
de	  vereffening	  en	  legt	  rekening	  en	  verantwoording	  af	  aan	  de	  algemene	  ledenvergadering	  van	  de	  
vereniging	  in	  liquidatie.	  

Lid	  3. Bij	  het	  besluit	  tot	  ontbinding	  beslist	  de	  algemene	  ledenvergadering	  over	  de	  aanwending	  van	  een	  
eventueel	  batig	  saldo	  van	  de	  vereffening	  overeenkomstig	  het	  doel	  van	  de	  vereniging.	  

Lid	  4. Na	  de	  ontbinding	  blijft	  de	  vereniging	  voortbestaan	  voor	  zover	  dit	  voor	  vereffening	  van	  haar	  
vermogen	  nodig	  is.	  Gedurende	  de	  vereffening	  blijven	  de	  Statuten	  en	  reglementen	  voor	  zover	  mogelijk	  
van	  kracht.	  In	  stukken	  en	  aankondigingen	  die	  van	  de	  vereniging	  uitgaan	  moeten	  aan	  haar	  naam	  de	  
woorden	  “in	  liquidatie”	  worden	  toegevoegd.	  

	  

Huishoudelijk	  Reglement	  en	  Slotartikel.	  

Artikel	  17.	  
Lid	  1. De	  algemene	  ledenvergadering	  kan	  een	  huishoudelijk	  reglement	  vaststellen	  en	  wijzigen,	  ter	  regeling	  

van	  hetgeen	  niet	  in	  de	  Statuten	  staat	  vermeld	  en	  ter	  nadere	  regeling	  van	  hetgeen	  in	  de	  Statuten	  is	  
bepaald.	  

Lid	  2. De	  reglementen	  mogen	  geen	  bepalingen	  bevatten	  die	  in	  strijd	  zijn	  met	  de	  wet	  of	  de	  Statuten,	  tenzij	  de	  
mogelijkheid	  van	  afwijking	  bij	  de	  reglementen	  uitdrukkelijk	  in	  de	  Statuten	  staat	  vermeld.	  

Lid	  3. Over	  alles	  wat	  niet	  door	  de	  wet,	  de	  Statuten	  of	  het	  huishoudelijk	  reglement	  is	  geregeld,	  beslist	  het	  
bestuur.	  


