STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: OSS "Be Fit".
2. Zij heeft haar zetel te Zevenhuizen, gemeente Zuidplas.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel: fitness, aerobics, trim en ander aanverwant
onderricht te geven in de ruimste zin des woords en daardoor de volkskracht
naar lichaam en geest te verhogen en te veredelen. Dit doel zij zal trachten te
bereiken door geregeld praktisch onderricht aan haar leden te verstrekken.
Tevens zal zij alle andere wettige middelen aanwenden die dit doel kunnen
bevorderen.
INRICHTING
Artikel 3
1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering,
alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door
de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan
wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is
toegekend.
2. De vereniging kent in elk geval een kascommissie, zoals bedoeld in artikel
16 lid 2, en artikel 17, lid 3 en een continuïteitscommissie, zoals bedoeld in
artikel 17 lid 3 en artikel 21.
3. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen
rechtspersoonlijkheid.
Artikel 4.
Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van een
januari tot en met een en dertig december.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. De vereniging heeft:
a. gewone leden
b. jeugd-leden
c. ondersteunende leden;
d. ereleden;
e. leden van verdienste;
Alle leden zijn natuurlijke personen; ondersteunende leden (donateurs) kunnen ook rechtspersonen, verenigingen, en bonden
zijn.
2. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het
bestuur op de wijze, bij huishoudelijk reglement nader te bepalen.
3. Gewone leden zijn zij, die gerechtigd zijn deel te nemen aan de oefening
der vereniging. Zij moeten de leeftijd van zestien jaar bereikt hebben.
Jeugd-leden zijn jongens en meisjes beneden zestien jaar. Hun stemrecht
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in de vereniging wordt uitgeoefend door hun wettelijke vertegenwoordiger.
4. Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging door een jaarlijkse bijdrage
steunen.
5. Ereleden en leden van verdienste zijn personen, die wegens hun bijzondere
verdiensten jegens de vereniging door een algemene vergadering met een
meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen
als zodanig zijn gekozen.
6. Ondersteunende leden, ereleden en leden van
verdienste hebben geen stemrecht in de vereniging.
ALGEMENE VERPLICHTINGEN
Artikel 6
1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van
de vereniging na te leven;
b. de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven;
d. zich te onthouden van handelingen waardoor de belangen van de
vereniging kunnen worden geschaad;
e. alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de voortvloeien, te
aanvaarden en na te komen.
2. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden
opgelegd bij reglement, (gedrags-)codes of bij besluit van het bestuur of van
de algemene vergadering. De verplichtingen kun ook inhouden, naast
financiële verplichtingen, het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden ten
behoeve van de vereniging.
3. Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen
tegenover derden aangaan, uitsluitend voor zover de algemene
ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft
verklaard.
4. De in lid 1. genoemde verplichtingen gelden tevens voor allen, die in de
vereniging een functie -welke dan ook- bekleden.

TOELATING
Artikel 7
1. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Nadere regels over de
aanmelding en toelating kunnen worden gesteld bij besluit van het
huishoudelijk reglement.
2. Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door royement krachtens besluit van het bestuur.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan
alleen geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van een kalendermaand op de wijze bepaald in het huishoudelijk
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reglement.

STRAFFEN
Artikel 9
1. Strafbaar is elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen,
codes en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de
belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een commissie belast met de
tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, in geval van
strafbare handelingen of gedragingen zoals bedoeld in lid 1, de volgende
straffen op te leggen:
a. berisping;
b. tuchtrechtelijke boete;
c. schorsing;
d. ontzetting (royement).
3. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de bij reglement
vastgestelde maxima.
4. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de bij reglement aangegeven
maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft hij
geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de
stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook
andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
5. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in
ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de
organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
6. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
7. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het
betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van
het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. De betrokkene is
bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te
gaan bij een algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met
meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van
verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en
bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich
in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
8. Tegen een strafmaatregel zoals bedoeld in artikel 2 a., b., c. opgelegd door
het bestuur staat binnen een termijn van vier weken na dagtekening van het
besluit beroep open bij de algemene ledenvergadering.

GELDMIDDELEN
Artikel 10.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden, weike, al naar de onderscheiding in afdelingen
en/of leeftijden, wordt vastgesteld bij afzonderlijk besluit van de algemene
1edenve rgadering
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b. het inschrijfgeld dat, geheven bij de toelating van een lid, eveneens door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
c. andere verdere toevallige baten en inkomsten, weike •
aan de vereniging opkomen.
DONATEURS
Artikel 11
1. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel
te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
2. Donateurs zijn geen leden in de zin der wet en hebben geen stemrecht en
geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de
statuten zijn toegekend en opgelegd.

BESTUUR
Artikel 12
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de
algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de
leden. De voorzitter wordt in functie benoemd. Voorts kent de vereniging in elk
geval een secretaris en een penningmeester.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als
tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór
de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft
een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij
het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Is geen voordracht
opgemaakt, of besluit de algemene vergadering dat ter vergadering kandidaten
kunnen worden gesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
4. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:
- het lidmaatschap van de kascommissie;
- (indien deze is ingesteld) het lidmaatschap van de tuchtcommissie;
- het lidmaatschap van de continuïteitscommissie.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de
orde komt.
6. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden en/of indien alle
bestuursleden komen te ontbreken en/of bij defungeren van alle bestuursleden
dan wel indien het bestuur geen leden meer heeft, berust het bestuur tijdelijk
bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen.
Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de leden
van de continuïteitscommissie aanwezen personen met een bestuurder
gelijkgesteld ook voor wat betreft het stemrecht. De continuïteitscomissie of de
aangewezen personen zullen dan een algemene vergadering oproepen binnen
drie maanden voor de benoeming van een nieuw bestuur of het nieuwe
bestuurslid..
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Artikel 13
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is
herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met het
bestuurslidmaatschap;
c. door bedanken.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De functies van secretaris,
penningmeester, vice- voorzitter worden door het bestuur in onderling
overleg toegewezen.
5. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar;
jaarlijks treden een of meerdere bestuursleden af volgens een door het bestuur
op te stellen rooster. De afgetreden bestuursleden zijn direct herkiesbaar.
Dit rooster, geldig voor de eerste drie jaren, wordt samengesteld door het
algemeen bestuur zodanig dat de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester niet in hetzelfde jaar aftreden.
6. In tussentijds ontstane vacatures wordt in de eerstvolgende algemene
edenvergadering voorzien. Het bestuur stelt, voorzover mogelijk voor elke
vacante bestuursfunctie een kandidaat.
7. Bestuurders zijn bevoegd te alien tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
het besturen van de vereniging.
a. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het
belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.
b. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk
geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen principe”
wordt toegepast.
c. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een
aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van
een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te
wenden.
d. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het
bestuur worden benoemd.
e. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene
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vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met
meer dan 10% zal voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering worden gevraagd.
f. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen, 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.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep
worden gedaan.
g. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
vergadering voor besluiten tot:
1. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;
2. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden;
Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden
geen beroep worden gedaan.

2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur/ dat
is belast met de dagelijkse werkzaamheden. Het dagelijks bestuur is daarvoor
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in
lid C, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
b. Blanco stemmen zijn ongeldig.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de
voorzitter of een ander bestuurslid anders wensen.
5. Elk bestuurslid heeft 1 stem. Eén bestuurder kan nooit meer stemmen
uitbrengen dan alle andere bestuursleden gezamenlijk. Ieder bestuurslid heeft
daarom één stem.
6. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit
heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen
besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats,
indien een bestuurslid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
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indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig
is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit
kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de
continuïteitscommissie.

8. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld
en ondertekend.
9. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen van- en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. Naast het bepaalde in lid 1 zijn twee gezamenlijk handelende bestuursleden
eveneens bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 16.
1. a. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen drie
maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag uit over de gang
van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
b. Het legt een balans en de staat van baten en lasten met een toelichting
ter goedkeuring aan de vergadering over.
c. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders.
2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur.
3. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in lid 1 en brengt aan de
algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. De goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de rekening en
verantwoording dechargeert het bestuur over het betreffende verenigingsjaar.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17.
1. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na het verstrijken van het afgelopen
verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de algemene
ledenvergadering- gehouden
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het.
bestuur dit wenselijk oordeelt
3. In de algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
a.
het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in
artikel 18 met het verslag van de kascommissie;
b.
de benoeming van de leden van de kascommissie en de
continuïteitscommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c.
voorziening in eventuele vacatures;
7

d.

vaststelling van de begroting met daarbij vaststelling van de
contributie en andere bijdragen;
e.
vaststelling van overige verplichtingen voor leden;
f.
voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de
oproeping voor de vergadering.
4. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging verder alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
opgedragen. .
5. a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur
met inachtneming van een termijn van ten minste twee weken, onder
vermelding van tijd en plaats en de te behandelen punten.
b. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden
schriftelijke mededeling of bij advertentie in ten minste één ter
plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.
c. In uitzonderlijjke gevallen – wanneer het door omstandigheden niet
mogelijk is dat bestuur en de leden de vergadering in persoon bijwonen
- kan de algemene vergadering on line worden gehouden.
6.

a.

b.

Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene- of bijzondere vergadering indien tenminste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien
procent (10%) der stemmen in de algemene ledenvergadering,
hierom verzoekt in een met redenen omkleed schrijven en wel
binnen vier weken na datum van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is
gegeven, kunnen de verzoekers zeif tot die bijeenroeping
overgaan op de wijze
waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij
advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is, veelgelezen dagblad.

Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn
plaatsvervanger.
Bij afwezigheid van de voorzitter of diens plaatsvervanger treedt een der
andere bestuursleden - door het bestuur aan te wijzen - als voorzitter op.
2. Van het verhandelde in eike vergadering worden door de secretaris notulen
gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend.
Artikel 19.
1. Alle leden en de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdclubleden
hebben toegang tot de algemene vergaderingen. Geschorste leden hebben
geen toegang.
2. leder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft een stem.
Artikel 20.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
2. Voorzover de wet en de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten
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van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
3. Indien bij de verkiezing van personen niemand de gewone meerderheid
heeft verkregen, vindt een tweede vrije stemming plaats. Is ook dan geen
meerderheid verworven dan moet worden gestemd over de twee personen
die de meeste stemmen verkregen.
4:. Alle stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten
briefjes.
5. Bij staken van stemmen over personen beslist het lot, met inachtneming van
het hiervoor in lid 3 bepaalde;bij het staken der stemmen over zaken wordt
geacht het voorstel te zijn verworpen.
6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht
Artikel 21. Continuïteitscommissie
1. De continuïteitscommissie is een commissie, welke het bestuur vervangt in
het geval er geen of te weinig bestuursleden zijn om bepaalde besluiten te
nemen. Ook kan de continuïteitscommissie er voor kiezen een tijdelijk bestuur
aan te wijzen.
2. De continuïteitscommissie bestaat uit ten minste twee leden, niet zijnde
bestuursleden.
3. De leden van de continuïteitscommissie worden jaarlijks door de algemene
vergadering benoemd.
4. Aan de continuïteitscommissie komen in geval van belet of ontstentenis van
alle bestuursleden tijdelijk alle bestuurstaken en bestuursbevoegdheden toe, of
zij kan bepalen aan welke personen deze taken en bevoegdheden toekomen.
Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de leden van
de continuïteitscommissie of de door de continuïteitscommissie aanwezen
personen met een bestuurder gelijkgesteld.
5. De continuïteitscommissie is gehouden op het moment dat zij in de
bestuursbevoegdheden treedt binnen de in artikel 12 lid 6 genoemde termijn een
algemene vergadering bijeen te roepen.

Artikel 22. Overige commissies
Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering,
overige commissies aanstellen. (Voorbeelden zijn een technische commissie,
propagandacommissie, jeugdcommissie (jeugdraad), kantinecommissie en
materiaalcommissie.)
In een reglement op die commissies wordt vastgelegd:
a.
wie de leden van de commissie benoemt;
b.
wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn;
c.
aan wie of wat de commissie verantwoording schuldig is en/of wordt
gerapporteerd
STATUTENWIJZIGING
Artikel 23.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van
de algemene ledenvergadering, waartoe word opgeroepen met de mededeling
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dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zlj, die de in lid 1 bedoelde oproep hebben gedaan, moeten tenminste vijf
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het in lid 1. en 2. bepaalde is niet van toepassing, indien in de algemene
vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
4. Besluiten tot statutenwijziging dienen te worden genomen met ten minste
twee/derde der uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
ONTBINDING EN VERENIGING
Artikel 24.
1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden.
2. De bepalingen van artikel 16 lid 1 tot en met 4 zijn van overeenkomstige
toepassing op het besluit tot ontbinding van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Een eventueel na de vereffening overblijvend batig saldo zai worden
bestemd voor een doel, dat zoveel mogelijk met het doel van de vereniging
overeenkomt, vast te stellen bij het besluit tot ontbinding.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 25.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van
of in strijd zijn met de wet of de statuten.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 26
1. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de
website van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze.
2. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of
kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres
dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk
heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen.
3. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de
leden op de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te
bereiken plaats van de vereniging.
4. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van
meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn
tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of
elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk
aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend
voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt
gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van
het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de
stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan
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kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de
beraadslaging.
5. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander
reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
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