VOGELVERENIGING WESTLAND
Lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

STATUTEN “ VOGELVERENIGING WESTLAND”
ARTIKEL 1
Naam van de Vereniging
De vereniging draagt de naam “Vogelvereniging Westland” en wordt in dit
statuut en reglement aangeduid als vereniging.

ARTIKEL 2
Verhouding tot de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers
De vereniging onderschrijft doel en streven van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers en haar statuten voor zover deze van toepassing zijn op deze
statuten en reglementen en is een afdeling van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers voor het Westland onder code/nummer W-03.

ARTIKEL 3
Zetel
De vereniging is gevestigd in de Gemeente Westland.

ARTIKEL 4
Doel
De vereniging stelt zich ten doel:
Het doel van de vereniging is de bevordering van het recht tot het houden van
vogels, de bevordering van de vogelteelt, vogelkennis, de vogelstand en de
vogelliefhebberij alles in de meest ruime zin van het woord.
Zij tracht dit te bereiken door:
A. Het houden van vergaderingen
B. Het organiseren van lezingen, dia en/of filmavonden, excursies en
tentoonstellingen
C. Het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken
van vogels en het uitwisselen van ervaringen en resultaten.
D. Andere wettige middelen, welke tot het doel van de vereniging
bevorderlijk kunnen zijn.

ARTIKEL 5
Oprichting
De vereniging is opgericht op 1 januari 2018.

ARTIKEL 6
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het
lopende kalenderjaar. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het
kalenderjaar.
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ARTIKEL 7
Leden
De vereniging onderscheidt leden in:
Ere leden, leden, gastleden, jeugdleden, en leden van verdienste.

ARTIKEL 8
Definitie van leden
1.Leden zijn zij die minimaal zeventien (17) jaar oud zijn en zich schriftelijk als
lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn
toegelaten.
2.Jeugdleden zijn zij die jonger zijn dan zeventien (17) jaar,minimaal 6 jaar en
zich schriftelijk als jeugdlid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
bestuur als jeugdlid zijn toegelaten.
3.Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
4.Ereleden zijn zij, die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereniging
hebben gemaakt. Zij worden benoemd door de vergadering op voorstel van
het verenigingsbestuur of van tenminste tien (10) leden van de vereniging.
Jeugdleden hebben geen stemrecht.
5.Leden van verdienste zijn zij die zich door buitengewone ijver en
belangstelling die onderscheiding hebben waardig getoond. Hun benoeming
geschied op een voorstel van het bestuur of tenminste 10 leden, op een
door het bestuur te bepalen tijdstip.
6. Gastleden zijn zij, die lid zijn van de vereniging en tevens lid zijn van een
andere vogel vereniging en lid zijn van de NBvV. Gastleden hebben
dezelfde rechten als gewone leden, maar kunnen echter geen bondskruis
winnen op de tentoonstellingen.
6.Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.

ARTIKEL 9
Rechten en plichten
De in artikel 7 en 8 genoemde leden worden geacht akkoord te gaan met het
doel en streven van de vereniging en zullen zich toeleggen op de stipte
naleving van de statuten en reglementen van zowel de vereniging als van de
NBvV.
De rechten en plichten van de in artikel 7en 8 genoemde leden wordt geregeld
bij huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 10
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
A. Overlijden
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B. Opzegging door het lid
Opzegging dient 1 maand voor aanvang van het verenigingsjaar
schriftelijk gedaan te worden bij het secretariaat.
C. Royement
Royement uitgesproken bij besluit van de ledenvergadering.
Het huishoudelijk reglement bepaalt op welke gronden er royement
kan plaatsvinden. Van een besluit tot royement staat betrokkene
beroep open op de betreffende vergadering.

ARTIKEL 11
Opzegging door het lid
1.Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per
jaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende jaar..
2.Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden
of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en
verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

ARTIKEL 12
Opzegging door de vereniging
1.Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde
van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
a. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op
een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
2.De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

VOGELVERENIGING WESTLAND
Lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

ARTIKEL 13
Royement
Royement van het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij
geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in
kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen
één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

ARTIKEL 14
Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 3 en maximaal 7
meerderjarige leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester, vormen het
dagelijks bestuur. Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen op de
algemene ledenvergadering voor de tijd van 3 jaar en vertegenwoordigd de
vereniging in en buiten rechten. De wijze van verkiezing, schorsing en
aftreden, alsmede de rechten en plichten van de bestuurders, worden nader
geregeld bij huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 15
Algemeen bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan 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 ander verbindt. Het bestuur
vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester,
dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester .

ARTIKEL 16
Algemene ledenvergaderingen
1.Jaarlijks wordt ten minste een algemene ledenvergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring
aan de algemene ledenvergadering over.

VOGELVERENIGING WESTLAND
Lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
2.Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte
vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen
nakomen.
3.Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet
geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur
en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

ARTIKEL 17
Bijeenroepen algemene vergaderingen
1.Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de
stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het
verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van
een advertentie in een regionaal verspreid dagblad. De verzoekers kunnen
alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering
en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door
schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten
minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

ARTIKEL 18
Stemmingen
1. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de
algemene ledenvergadering, met uitzondering van de ereleden en jeugdleden.
Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan
voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet
in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit
kan ook schriftelijk tot stand komen.
3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden gehouden.
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4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan
beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.

ARTIKEL 19
Besluiten algemene vergaderingen
1.De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid, door het zittende aanwezige bestuurslid.
2.Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
3.Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
4.Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen
persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering ondertekend.

ARTIKEL 20
Kascontrole commissie
1.De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten
minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
2. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas
en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
De commissie onderzoekt de bedoelde stukken.
3.Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door
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een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit

ARTIKEL 21
Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
A. Contributie
B. Donaties,advertentie- en sponsorgelden
C. Rente.
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributies worden
bij huishoudelijk reglement geregeld.

ARTIKEL 22
Vergaderingen.
De regelen omtrent vergaderen wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 23
Algemene bepalingen
Het huishoudelijke reglement, dat wordt vastgesteld door de jaarvergadering,
mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten .

ARTIKEL 24
Wijzigingen op statuten
1.Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en op voorstel van het
bestuur of tenminste 10 leden.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf
dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de
vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering
slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van
het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de
algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
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vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer
van Koophandel gehouden register.

ARTIKEL 25
Ontbinding van de vereniging
1. Het bepaalde in artikel 24 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding
van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde
besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. 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 zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar
bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten wordenbewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen
7.Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen
door een ledenvergadering en met tenminste 75% der uitgebrachte geldige
stemmen. Bij de stemming over ontbinding van de vereniging moet 50% van
het aantal leden aanwezig zijn.

ARTIKEL 26
Eventueel batig saldo
Het batig saldo, na opheffing van de vereniging zal aan ėėn of meerdere door
de leden te bepalen instellingen worden geschonken. Het materiaal van de
vereniging zal aan de hoogste bieder worden verkocht. De opbrengst zal bij
het saldo worden gevoegd.
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ARTIKEL 27
Diversen
De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet
of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
bepaalde in artikel 25 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing
4. Bij verschil van mening omtrent de toepassing van enig artikel van deze
statuten beslist het bestuur onder verantwoording op de eerstvolgende
ledenvergadering.

Aldus gewijzigd en vastgesteld op de oprichtingsvergadering gehouden
te naaldwijk op
16 januari 2018
Het bestuur “Vogelvereniging Westland”
Voorzitter:
J. van Wingerden

Secretaris

.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 1
Leden
Wie als lid, gastlid of jeugdlid tot de vereniging wenst toe te treden wendt zich
tot de secretaris.

ARTIKEL 2
Ereleden en leden van verdienste ontvangen bij hun benoeming een door de
vereniging beschikbaar gestelde onderscheiding.
Leden welke 25, 40 cq 50 jaar lid van de vereniging zijn ontvangen een
draagspeld, beschikbaar gesteld door de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.

ARTIKEL 3
Leden hebben het recht om:
A. Alle leden-, jaar- en buitengewone vergaderingen van de vereniging bij
te wonen. Deel te nemen aan de door de vereniging, district, NBvV en
COM te organiseren tentoonstellingen en andere activiteiten.
B. Voorstellen in te dienen.
C. Gekozen te worden voor ėėn van de bestuursfuncties, zij moeten dan
wel 2 jaar lid zijn.
D. Lid te worden van ėėn of meerdere speciaalclubs.
E. Stemrecht om te stemmen.

ARTIKEL 4
Jeugdleden hebben dezelfde rechten als de leden met uitzondering van artikel
3 onder B en C en artikel 18 uit de statuten.

ARTIKEL 5
Leden en bestuursleden kunnen door het bestuur bij eenvoudige meerderheid
van stemmen worden geschorst wegens:
A. Het niet naar behoren vervullen van een aanvaarde taak.
B. Wangedrag ten opzichte van de NBvV, de vereniging of het bestuur.
Een door het bestuur geschorst lid of bestuurslid wordt op de
eerstvolgende vergadering voorgedragen voor royement.
C. De betrokken persoon wordt schriftelijk in kennis gesteld en verliest
tijdens deze schorsing alle rechten die aan het lidmaatschap zijn
verbonden.

ARTIKEL 6
Royement van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 13, sub C van de
statuten kan geschieden op grond van:
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A. Contributieschuld bij een achterstand van meer dan drie maanden.
B. Schorsing als gevolg van artikel 5 van dit reglement.
C. Het handelen in strijd met enige bepaling van het statuut of reglement
van de vereniging of de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Royement als gevolg van het gestelde onder A geschied door het bestuur.
Royement op grond van het gestelde onder B en C kan slechts geschieden
door de meerderheid van een ledenvergadering waar minstens 30% van het
aantal leden aanwezig is. Wanneer dit vereiste aantal leden niet aanwezig is,
beslist de eerstvolgende ledenvergadering bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal aanwezigen. Een voostel tot een zodanig royement moet
in convocatie voor de betreffende ledenvergadering zijn vermeld, terwijl
diegene over wiens eventueel royement uitspraak zal worden gedaan, per
aangetekend schrijven tenminste 7 dagen voor de datum van genoemde
ledenvergadering hiervan in kennis gesteld dient te worden. Betrokkene heeft
dan het recht zich op die vergadering te verdedigen.

ARTIKEL 7
Leden die geroyeerd zijn wegens contributieschuld kunnen eerst opnieuw als
lid worden toegelaten nadat zij deze schuld hebben aangezuiverd. Het
royement zal worden doorgegeven aan de zusterverenigingen. Leden die
geroyeerd zijn om andere redenen kunnen opnieuw lid van de vereniging
worden na rehabilitatie door de ledenvergadering.

ARTIKEL 8
Hij die zijn lidmaatschap opzegt of geroyeerd wordt kan geen aanspraak
maken op reeds betaalde gelden of eigendommen van de vereniging.

ARTIKEL 9
Contributie.
De contributie wordt elk jaar op de jaarvergadering in februari vastgesteld.
Deze vaststelling is van toepassing op het volgende boekjaar.
De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden gedaan, doch
tenminste eind februari van het betreffende verenigingsjaar.
De bondscontributie is bij de verenigingscontributie inbegrepen.
Een aanpassing van de bondscontributie is van toepassing op het jaar van
vaststelling
Jeugdleden tot 17 jaar betalen 50% van de contributie.
Gastleden betalen 60 % van de contributie.

ARTIKEL 10
Bestuur.
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De leiding van de vereniging is opgedragen aan het bestuur.
De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester vormen het dagelijkse bestuur.
De bestuursleden worden op de jaarvergadering bij meerderheid van stemmen
gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen bij meerderheid van stemmen.
De overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.

ARTIKEL 11
De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar en zijn terstond
herkiesbaar. Tussentijdse vacatures kunnen op de eerst volgende
ledenvergadering worden aangevuld. De dan gekozene treedt af op dezelfde
datum als zijn voorganger.

ARTIKEL 12
Door het bestuur en/of door de leden kunnen kandidaten worden voorgesteld
voor de functie van bestuurslid. Deze dienen 2 jaar lid van de vereniging te
zijn. Kandidaatstelling moet schriftelijk plaatsvinden en wel tenminste 14 dagen
voor de leden- of jaarvergadering. De kandidaatstelling moet vergezeld gaan
van een verklaring van de betrokken kandidaat dat hij een eventuele
benoeming zal aanvaarden. Indien de kandidaatstelling door de leden
geschiedt, zal dit door ten minste 5 leden moeten zijn.

ARTIKEL 13
Is een bestuurslid verhinderd zijn functie uit te oefenen dan is hij gehouden de
voorzitter daarvan in kennis te stellen.

ARTIKEL 14
Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken de vereniging betreffende.
Het draagt zorg voor de juiste naleving van het statuut en reglement,
bevorderd de bloei van de vereniging door alle wettige en gepaste middelen
aan te wenden en treedt op daar waar de belangen van de vereniging
behartigd moeten worden.
De voorzitter leidt de bestuurs, leden, buitengewone en jaarvergaderingen. Hij
oefent toezicht uit op de handelingen van de secretaris, penningmeester en
overige bestuursleden die hem van alle zaken op de hoogte dienen te houden.
De voorzitter stelt in overleg met zijn medebestuurders tijdstip en agenda van
de vergaderingen vast. Hij is medeverantwoordelijk voor alle bescheiden die
rechten of verplichtingen van de vereniging jegens derden betreffen. Hij
verleent en ontneemt het woord, kan de vergadering schorsen en een lid het
verder bijwonen van de vergadering ontzeggen.
De secretaris verzorgt de correspondentie, is belast met het bijhouden van het
archief, verzorgt de ledenlijst en zorgt dat de penningmeester tijdig van

VOGELVERENIGING WESTLAND
Lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
mutaties op de hoogte worden gesteld. De secretaris is verder belast met het
tijdig convoceren der vergaderingen en andere evenementen en het
uitbrengen van een jaarverslag.
Hij/zij tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen van de vereniging
jegens derden betreffen en stelt van alle vergaderingen notulen op.
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en is
daarvoor aansprakelijk jegens de vereniging. Het doen van betalingen tegen
een deugdelijke kwijting. Het samenstellen van een verslag van baten en
lasten betreffende het lopende boekjaar, ter behandeling op de
jaarvergadering. Ter behandeling op de jaarvergadering dient hij een begroting
in. Het geven van alle gewenste inlichtingen en het inzage geven van de
boeken en bescheiden aan alle bestuursleden. Hij tekent alle bescheiden, die
rechten of verplichtingen aan de vereniging jegens derden betreffen.
De ringencommissaris draagt zorg voor een nauwkeurige en tijdige afwikkeling
van de door de leden opgegeven ringenbestellingen en het samenstellen van
een jaarverslag.
De materiaalcommissaris houdt nauwkeurig het tentoonstellings-materiaal bij,
draagt de verantwoording voor een zorgvuldig onderhoud hiervan en het
samenstellen van een jaarverslag.
Bij aftreden van een bestuurslid dient deze alle onder zijn/haar berusting zijnde
goederen en bescheiden de vereniging betreffende, binnen 30 dagen in te
leveren bij het dan zittende bestuur.

ARTIKEL 15
Kascommissie
Er wordt uit en door de leden op de jaarvergadering een kascontrolecommissie
gekozen, bestaande uit twee commissieleden, en een reserve, voor het nazien
van de boeken en bescheiden van de penningmeester. Deze commissie
brengt op de eerstvolgende jaar-vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Ook tussentijdse controle kan worden gehouden op voorstel van het bestuur of
tenminste 10 leden. De penningmeester moet vroegtijdig, tenminste 14 dagen,
hiervan in kennis worden gesteld. Elk jaar treedt een van de leden op de
jaarvergadering af en wordt een nieuw kascontrolecommissielid gekozen.
Kandidaten voor deze functie moeten minstens twee jaar lid van de vereniging
zijn. Tussentijdse vacatures moeten op de eerstvolgende ledenvergadering
worden aangevuld.

ARTIKEL 16
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Vergaderingen
De vergaderingen worden onderscheiden in:
*
Jaarvergadering.
*
Ledenvergadering.
*
Buitengewone vergadering.
*
Bestuursvergadering.
*
Tentoonstellingscommissie vergadering.

ARTIKEL 17
Wanneer drie leden van het bestuur van mening zijn dat er een
bestuursvergadering moet worden gehouden, geven zij daarvan schriftelijk
kennis aan de voorzitter, met vermelding van de onderwerpen waarvan de
behandeling gewenst wordt.
De voorzitter is dan verplicht binnen twee weken een bestuursvergadering te
beleggen.

ARTIKEL 18
Uitgezonderd in de maanden juni t/m augustus zal eenmaal per maand een
bestuursvergadering en een ledenvergadering worden gehouden.

ARTIKEL 19
Jaarvergadering.
De jaarvergadering wordt elk jaar in de maand februari gehouden. Op de
agenda voor die vergadering moeten de navolgende punten voorkomen:
*
Jaarverslag van de secretaris
*
Jaarverslag van de penningmeester
*
Verslag kascontrolecommissie
*
Vaststellen van de begroting
*
Jaarverslag van de ringencommissaris
*
Jaarverslag van de materiaalcommissaris
*
Vaststellen contributie
*
Ingediende voorstellen
*
Bestuursverkiezing
*
Verkiezing leden van de kascontrolecommissie
*
Beleid bestuur
*
Samenstellen tentoonstellingscommissie.
*
Voorstellen betreffende de te houden tentoonstelling.
*
Vaststellen tentoonstellingsreglement
Tentoonstellingsvergadering.
De tentoonstellingsvergadering met de tentoonstellingscommissie wordt elk
jaar in september gehouden.
.
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ARTIKEL 20
Overeenkomstig de bepalingen van de NBvV hebben leden het recht ringen te
bestellen.
De leden dienen de contributie aan de vereniging volledig te hebben voldaan
alvorens tot ringenbestelling over te kunnen gaan.
De ringen dienen bij bestelling vooruit betaald te worden.

ARTIKEL 21
Het is niet toegestaan ringen van collega kwekers over te schrijven als zijnde
eigenkweek. Elk lid heeft een door de NBvV afgegeven een persoonlijk
kweeknummer.

ARTIKEL 22
Voorstellen van de leden voor de jaarvergadering en
tentoonstellingsvergadering moeten minstens 14 dagen voor deze vergadering
schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.

ARTIKEL 23
Een buitengewone vergadering kan slechts worden gehouden wanneer
daartoe naar de mening van het bestuur zeer ernstige aanleiding toe bestaat.
Voorts op verzoek van tenminste 30% van het aantal leden. Het verzoek dient
met redenen omkleed te zijn en de punten aangegeven waarvan behandeling
wordt verlangd. Het bestuur is gehouden binnen 30 dagen na ontvangst van
zo’n verzoek een buitengewone vergadering uit te schrijven, onder vermelding
van plaats en tijd waarop deze gehouden zal worden.

ARTIKEL 24
Stemmingen
Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen wordt schriftelijk
gestemd.
Bij stemming over personen of zaken is een meerderheid van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen vereist, tenzij het statuut of reglement een andere
meerderheid is voorgeschreven. Wanneer bij stemming over personen geen
meerderheid wordt verkregen, heeft een tweede stemming plaats, de
meerderheid van de stemmen is dan beslissend, tenzij in het statuut of
reglement anders is bepaald.

ARTIKEL 25
Stemmen van onwaarde zijn: Blanco stembriefjes, stembriefjes waarop meer
namen voorkomen dan het aantal vacatures, ondertekende stembriefjes,
stembriefjes die onleesbaar zijn, stembriefjes waaruit de wens van de stemmer
onduidelijk blijkt.
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ARTIKEL 26
Het stembureau op een jaarvergadering wordt gevormd door drie leden welke
door de voorzitter worden aangewezen, zij beslissen over de geldigheid van de
stemmen en maken een proces verbaal op.

ARTIKEL 27
Ontbinding vereniging
Nadat een besluit bedoeld in artikel 25 van het statuut genomen is, wordt door
de ledenvergadering een commissie van liquidatie benoemd bestaande uit drie
leden. Zij zullen artikel 25 van het statuut uitvoeren.

ARTIKEL 28
Tentoonstellingen
De vanwege de vereniging te organiseren tentoonstellingen worden bij
afzonderlijk reglement geregeld met inachtneming van de door de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers voorgeschreven richtlijnen.

ARTIKEL 29
Slotbepaling
Wijziging in het statuut of huishoudelijk reglement kunnen alleen worden
aangebracht op de jaarvergadering, op voorstel van het bestuur of tenminste
tien leden.

ARTIKEL 30
In alle gevallen waarin dit statuut en huishoudelijk reglement niet voorziet of
waarin twijfel bestaat, beslist het bestuur onder verantwoording aan de
eerstvolgende ledenvergadering.
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