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Naan.

Àrtlkel 1

Bij aIle correspond.entie voert d.e vereniglng haar naan

vo1ledig.

Leden en ereleden.

Artikel 2

Nieun toegetreden led.en zijn geen entreegelden verschuldigd..

Jaarlijkse bijd.ragen.

Artikel J

1. ne leden zijn in het jaar van oprichting het volle
contributiebed.rag vers chuld,igd..

2. De contributie bedraagt in het jaar van oprichting f 5r=

J. Ereleden zijn vrijgesteld van contrlbutie.
4. ne contributie dient jaarlijks op voorstel van het bestuur

door de algemene vergaderlng te worden vastgesteld.

Artikel 4

1. De leden dragen net uitzondering van de jaarldkse contributie
geen verdere financië1e verantwoord.elljkheid.

2. Eet bestuur behoeft de gcedkeuring van de algemene

vergadering on ln b{jzondere gevallen een beroep te doen op

led.en of inwoners van ïJesternieland voor een vrijwillige
f inancÍëIe bijdrage.

Seetuur.

Artikel 5

1. Het bestuur vergadert zo dlkwjils dlt door de voorzitter
of tenninste tïree leden van het bestuur wenseLijk rord.t
geacht.

2. De voorzitter heeft de leiding van een bestuursvergadering'
Bij afwezigheid van de voorzitteir*ordt hij vervangen d.oor d.e

vice-voorzitter. 3ij afrrrezígheid van beiden voorziet het

bestuur in de lei-ding van d.e vergadering.



]. De benoeming var. bestuursled'en geschied't uit één of meer

voordrachten.Tothetnakenvanaulkeenvoordrachtzijn
bevoegd. zonel het bestaur als vijf led'en' De voordracht

van het bestuur wordt bij cte oproeping voor de algemene

vergaderj.ng neeged.eeld ' Een voordraeht d'oor vijf of neel

Ied.en noet voor de aanvang van de vergaderlng schriftelijk

bii het bestuur vorden ingediend'

{.SestuursledendieneninwonertezijnvanhetdorpWesternieland
5.Eetbeatuurd'ientzoveelnogelijkrepresentatieftezijnvoor

d.e gehele plaatseliike bevolking'

Bestuurstaak.

Artikel 6

l.Devoorzitterdraagtzolgvoordeuitvoeringvanhetdoor
het bestuur ultgestippeld algerneen beleid'

Vanhandelingendiehijopgrondvandehemtoegekendetaken
enbevoegd'hedengenoendlnd'estatuten'heeftverrichten
rraaromtrenthij'vanríeSeeenspoedeisendkarakterdaatvan'
niettevorenoverlegnethetbestuurheeftkunnenp}egen'
steltdevoorzltterhetbegtuurzospoed'ignogelijkinkennis.

2. De secretaris is belast net:

- het blihouden van de ledenlljst

- de corresponrlentie van de veteniging

- het bijeenroepen van bestuur- en algeroene vergaderingen

- het houden of doen houden van notulen van genoemd'e

vergaderingen

-hetbijhoud'envaneenroosterbetreffend.ehetperiodiek
aftreden van bestuursleden en commissieleden

- de zorg voor een presentielijst op de algemene vergadering

j. De Penningmeester is belast met:

-hetteboekstellenvandeinkomstenendeuitgavenvan
de verenlging, alsnede het bijhouden van d'e beschelden

betreffende bank- en girozaken

- het opmaken of het doen opmaken van de financiële

jaarstukken

- het behéren van de financiële nlddelen van de vereniging

-hetultschrijvenvannota|senkwitantiesenhetincasseren
van cle geldenrwaaronder de contributies'

tft' '



Artikel 7

In aanvulllng op artikel B, ]id 5 van de statuten behoeft
het bestuur goedkeurlng van de algemene vergadering voor
besluiten tot het aangaan van reehtshand.elingen en het
verrichten van investeringen tot een bedrag of een waard.e

d.ie de sonma van éónduizend. gulden ( f f .)Plr= ) te boven

gaan. @

Algenene vergaderi.ng.

Artikel B

1. Behalve het bij de statuten hieromtrent vastgestelde,
geld.en voor het houden van d.e algemene vergadering nog

de volgend.e bepalingen:
a. Wanneer één d.er leden het woord- verlangt, dan rneldt hij

dat aan d.e voorzj.tter" Deze is verplicht d.e verschillende
sprekers i-n volgorde waari-n zij zich hebben geneld het
woord te verlenenl

b. De voorzitter heeft het recht ten alle tijd.e d.e

bespreki-ngen over een zaak te schorsen of te sfuiten.
Hij kan tevens, na zijn nedebestuursleclen te hebben

gehoord, de vergad.ering schorsen of sluiten ook a1 Ís de

agenda niet afgehand.eld,. ïn d.at geval moet de vergadering
word.en voortgezet of opnieuv wotden gehouden bj-nnen

d.ertig d.agen nadat tot schorslng of sluiting is overgegaan.

Artikel 9

In de jaarvergad.ering wordt een conmissie benoend volgens
artikel !, lid 4 van d.e statuten lÍaarvan telkenroale óén

commissielid. aftreed.t volgens een door het bestuur op te maken

rooster, te beginnen met het eerste jaar na de oprichting.

Raad van ad.vies.

Artikel 10

De leden genoemd. in d.e statuten artikel {, lid. 1b kunnen

ieder één vertegennoordiger aanwijzen, die namens hun

organisatie zitting krijgt in d.e raad. van advies.
!e led.en van de raad van advies dienen j.nwoner te zijn van

l.ie s ternieland .
De leden van de raad kunnen gevraagd. en ongevraagd hun
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advies uitbrengen aan het bestuur; dÍenen als vraagbaak

onhetbestuurteinformerenoverr'aterindeverenigingen
enf of in het d'orp leeft en moeten tevens gezien rorden

alscontactpersoontussentretbestuurenhunorganisatie.
2. Eet bestuur verpl5'cht zich on nlninaal t*ee keer per

verenigingsjaar de raad van advies bijeen te toepen'

J. De l-eden van de raad hebben het recht het bestuur te

verzoeken de raad bijeen te roepen'

4. Een oproeping voor een b{ieenkonst a1s bedoeld in 11d 2 en }

geschledt schriftelijk d-oor het bestuur met in acht nening

van een ternijn van t'ee weken. De oproeping is gericht

aan d'e vertegenwoordiger'

5.I,edenvanderaadvanadvieshebbenhetrechttenalleti]de
zelfhunontslagintedienen,mitsditschrifteljjkgeschied.t
aan het bestuur, ofwel zij laten d'it 'reten aan het bestuur

van hun eÍgen organisatie' In dit laatste geval dient het

betreffendebestuureenenanderschriftelijkd'oortegeven.
6 " l{anneer een lj-d van de raad van advies geen deel meer

uitmaaktvandeorganisatiediehijvertegenwoordlgt'
eind.igt terstond zÍjn tid'maatechap van de taad'

lebetreffendeorganisatiedoethiervanschrifteli]kmede-
deling aan het bestuur en deelt tevens nee wie de nieuwe

verteg.en$oord'iger za! z4n'

SlotbePaling.

In alle gevallen naarin de statuten en het huishoud'e1i1k

reglenent niet voorzien, besllst het bestuur' nits de

besli.ssing ni-et in strijd is net d'e ret' de statuten of

het huíshoudelijk reglement'
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