Huishoudelijk - Reglement.
Vogelvereniging
De Roerdomp

Opgericht: 13 april 1989.
nieuw aangemaakt d.d maart 2005.
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Artikel 2:
a;
b;

c;
d;

Artikel 3:

De vereniging stelt zich ten doel:
vogelliefhebbers in de vereniging op te nemen.
het bevorderen vogels te houden en te kweken.
Het bevorderen van de kennis van de te houden en te
kweken vogels.

Zij trachten dit doel te bereiken door;
het houden van vergaderingen;
het houden van lezingen, cursussen en voorlichting
aan de leden, betreffende de kweek en verzorging van
de vogels;
het onderling verstrekken van hulp en steun bij de
kweek aan de leden;
het houden van onderlinge wedstrijden ( T.T. )

Iedereen kan lid worden door aanmelding, maar kan
worden geweigerd bijv. door een contributieschuld
bij een zustervereniging.
De leden betalen een contributie, jaarlijks vast te
stellen, per vooruitbetaling te voldoen.
De contributie zal jaarlijks in de algemene
ledenvergadering worden vastgesteld.

Artikel 4:

Ereleden zijn zij die om hun buitengewone verdiensten
jegens de vereniging, op voorstel van het bestuur,
of minstens 4 leden, daartoe bij meerderheid van
uitgebrachte stemmen op een ledenvergadering worden
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gekozen. Donateurs zijn zij, die zich verbinden tot
betaling van minimaal € 11,35 per jaar en als zodanig
door de vereniging zijn aangenomen.

Artikel 5:
a;
b;
c;

d;

Het lidmaatschap eindigt op:
bij schriftelijke opzegging aan de secretaris voor het
einde van het lopende kwartaal;
door de dood van het lid; ( zie statuten art.8a )
bij 3 maanden achterstallige contributie, na
voorafgaande schriftelijke aanmaning door de
penningmeester volgt royement;
door royement wegens wangedrag ten opzichte van de
vereniging of anderszins. Krachtens het besluit der
ledenvergadering met twee/derde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, met recht op wederwoord.

Artikel 6:

Zij die voor het lidmaatschap bedanken, of daarvan
vervallen verklaard worden, verliezen direct alle
aanspraken op eigendommen en rechten van de
vereniging.

Artikel 7:

Het bestuur bestaat uit vijf personen te weten:
Voorzitter, secretaris, penningmeester, ringencommissaris
en een 2e voorzitter.
De voorzitter wordt in functie gekozen.
De overige gekozen bestuursleden worden in goed
overleg, in functies onderling gekozen.
In tussentijds ontstane vacatures kan in iedere
ledenvergadering worden voorzien. De nieuwe benoemde
bestuursleden treden af op het tijdstip, waarop degene
wiens plaats hij vervult zou moeten aftreden.
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Artikel 8:

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging, zowel in,
als buiten rechten, doch treedt echter niet in rechten op,
zonder volmacht van de leden, welke volmacht wordt
verkregen door het beleggen van een vergadering,
waarop door stemming, bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen de volmacht wordt verleend.

Artikel 9:

Behoudens de door bestuur voor ieder zijner leden
bepaalde werkzaamheden, zijn deze als volgt verdeeld;
de voorzitter leidt de vergadering, geeft en ontneemt het
woord, handhaaft het reglement.
de secretaris is belast met de correspondentie, het maken
van notulen van iedere vergadering en het maken van het
jaarverslag, bij afwezigheid neemt diegene het over, die
door de voorzitter is aangesteld.
de penningmeester is belast met het beheer van de
gelden van de vereniging, het opmaken van de begroting,
de jaarafrekening en legt verantwoording af aan het
bestuur.
Bij tussentijds aftreden is hij verplicht verantwoording af te
leggen aan het bestuur van zijn beheer, met overlegging
van de daarbij behorende bescheiden.
Bij ontstentenis wordt deze vervangen door een van de
andere leden van het bestuur.

a:
b:

c:

Artikel 10:

Eenmaal per kwartaal ( voorlopig ) zal er een
ledenvergadering worden gehouden, waarbij op de
vergadering de contributie kan worden voldaan.
In de maand april brengt de secretaris verslag uit over het
afgelopen jaar, terwijl de penningmeester rekening en
verantwoording doet over het afgelopen jaar. Een
kascommissie moet de kas en bescheiden controleren. De
kascommissie bestaat uit twee leden, met uitzondering
van bestuursleden.
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Artikel 11:

Minstens een/derde (1/3e) van het totaal aantal leden
kunnen in buitengewone gevallen een vergadering
uitschrijven, mits 14 dagen van tevoren kennisgeving aan
het bestuur wordt gedaan, onder opgave van de te
behandelen onderwerpen.

Artikel 12:

Alle besluiten, genomen op een algemene
ledenvergadering, worden met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking der stemmen
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Over
personen wordt met gesloten briefjes, ondertekend,
gestemd. Stembriefjes, welke blanco, ondertekend,
onduidelijk of niet volgens opgave ingevuld zijn, worden
geacht niet te zijn uitgebracht. Heeft niemand bij de eerste
stemming de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt
herstemming plaats tussen personen die de meeste
stemmen verkregen.
Bij staking der stemmen moet op de eerstvolgende
ledenvergadering het voorstel opnieuw in stemming
worden gebracht.

Artikel 13:

Het verenigingsjaar loopt van:
1 april tot en met 31 maart.

Artikel 14:

Bij minder dan drie leden wordt de vereniging ontbonden,
terwijl de in de kas aanwezige gelden worden gestort voor
één of ander doel. In geen geval heeft teruggave van
betaalde contributie plaats, eventuele eigendommen
worden verkocht en de opbrengst wordt ook gestort voor
een liefdadig doel.

Artikel 15:

Leden voor de T.T. commissie worden op de
ledenvergadering aangezocht.

Artikel 16:

Ieder lid wordt geacht met de inhoud van dit reglement
bekend te zijn.
4

Artikel 17:

Wijzigingen in dit reglement, kunnen alleen worden
aangebracht door een besluit van de ledenvergadering.
Voorstellen tot het wijzigen moeten tenminste één maand
van tevoren, voor de eerstvolgende ledenvergadering bij
de secretaris worden ingediend.

Artikel 18:

Een besluit genomen op de ledenvergadering is bindend
voor alle leden.

Artikel 19:

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist
het bestuur.

De vereniging, genaamd: “De Roerdomp “
Gevestigd te Zeewolde,
Is opgericht op: 13 april 1989.

Aldus vastgesteld en aangenomen op de ledenvergadering : 12 april 2005.
Wg
Voorzitter:
M de Vos

Wg
Secretaris:
H.T. Wolters
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