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Van de l e de n.

Art. 1

_K Het geiuone lidmaatschap uuordt verkregen door toelating tot een

aangesloten plaatselijke vereniging. Over deze toelating beslist

de plaatselijke vereniging op de uiijze, bij haar huishoudelijk

reglement of op andere mij ze bepaald.

_2. Toelating tot het individuele lidmaatschap dient schriftelijk

te morden verzocht aan het secretariaat van de organisatie.

Het bestuur brengt het verzoek zo spoediq mogelijk ter kennis van w •*
het district of de betrokken aangesloten plaatselijke vereniging(en>^

oiaarin de aanmelder zijn domicilie heeft. Over aanneming van indivi-

duele leden beslist het bestuur binnen één maand na de aanmelding,

met inachtneming van het jaarlijks door de Raad van gedelegeerden
,

vast te stellen maximum aantal individuele leden.

Art. 2

_1_. De opzegging van het gemone lidmaatschap, bedoeld in art. 11 der

Statuten, dient schriftelijk te geschieden «jp de tüijze als door de

vereniging, waarvan men lid is, bij huishoudelijk reglement of op

andere mijze is bepaald, iïlen kan niet lid blijven van een plaatse-

lijke vereniging en bedanken voor het lidmaatschap der organisatie.

2. De opzegging van het individuele lidmaatschap dient schriftelijk j«|

te geschieden aan het secretariaat tenminste één maand voor het eind,,-,*-*

van 'net lopende verenigingsjaar,

Uan de plaatselijke verenigingen:

Art. 3

_1_. Toelating van verenigingen en groepen dient schriftelijk te morden

verzocht aan het bestuur onder overlegging van een exemplaar der

Statuten en/of het huishoudelijk reglement, zo de betrokken ver-

eniging of groep deze heeft.

_2. Het bestuur brengt zodanig verzoek zn spoedig mogelijk ter ken-
"

nis van het district en de aangesloten plaatselijke vereniging(en)

die binnen een maand daarna schriftelijk gemotiveerde bezuiaren

tegen ds gevraagde toelating bij het bestuur kunnen indienen.



Het bestuur beslist over de toelating binnen drie maanden na ont-

vangst van het desbetreffend verzoek. Deze beslissing wordt schrif-

telijk medegedeeld aan de betrokken vereniging of groep en wordt

daarna gepubliceerd in het officiële orgaan,

Art. 4

Besluiten tot wijziging van de Statuten en/of het huishoudelijk Re-

glement van een plaatselijke vereniging moeten binnen een maand zij

zijn genomen ter kennis worden gebracht van het bestuur. Zo het

bestuur deze wijzigingen strijdig acht met de Statuten en/of het

huishoudelijk reglement van de organisatie treedt het in overleg

met de plaatselijke vereniging ten einde de gerezen bezwaren uit

de weg te ruimen.

Leidt dit overleg niet tot een gunstig resultaat dan legt het bestuui

dan wel de plaatselijke vereniging het geschil voor aan de eerst-

volgende vergadering van de Raad van gedelegeerden.

Van de districten;

Art. 5

De plaatselijke verenigingen zijn ingedeeld in districten.

Het bestuur regelt in overleg met de plaatselijke verenigingen de

districts-indeling.

Art. 6

De tot het district behorende plaatselijke verenigingen kunnen met

goedkeuring van het bestuur een distrietsbestuur kiezen en een huis-

houdelijk reglement voor het district vaststellen,

l/an de Raad van Gedelegeerden:

Art. 7

Elke plaatselijke vereniging kiest uit haar midden twee leden en

twee plaatsvervangende leden van de Raad van Gedelegeerden. De namen

en adressen van de gekozenen worden onverwijld aan het secretariaat

van de organisatie medegedeeld.
/l y, i. Q

De Raad van Gedelegeerden komt bijeen indien en zo dikwijls het

bestuur dit nodig acht, doch tenminste éénmaal per jaar voor het

houden van de jaarvergadering.

Art. 9

1. Het aantal plaatselijke verenigingen dat overeenkomstig het be-

paalde in art. 17 der Statuten een verzoek tot het houden van een



buitengewone vergadering van de Raad van Gedelegeerden kan indienen

bedraagt ten minste vijf.

2. Een zodanige vergadering moet ujorden gehouden binnen drie maanden

nadat een verzoek als in het eerste lid bedoeld, is ingediend.

Art. 10

Een n p r o e p tot een vergadering van de Raad van Gedelegeerden en een

Algemene ledenvergadering van mie ook uitgaande, dient tenminste

zes weken, te samen met een opgaaf van de te behandelen onderwerpen

aan het secretariaat van de plaatselijke verenigingen te uuorden toe-

gezonden en in het officiële orgaan van de organisatie te morden

aangekondigd.

Art. 11

Bestuursleden van de organisatie kunnen niet optreden als gedelegee

Art. 12

Het aantal door de gedelegeerden overeenkomstig het bepaalde in art.,

19 der Statuten uit te brengen stemmen wordt bepaald door het op

1 januari van het lopende jaar ingeschreven aantal leden der plaat-
A

selijke verenigingen of, indien de plaatselijke vereniging in het

lopende jaar is toegelaten tot de organisatie dnor het aantal op

de dag van toelating ingeschreven leden.

Art.. 13

Leden hebben het recht de vergaderingen van de Raad van Gedelegeerden

als toehoorder bij te wonen. De Raad is bevoegd te besluiten over

een bepaald onderwerp in besloten zitting te beraadslagen,

Van het Bestuur:

Art. 1 _4

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en minstens 6 uit de ge-

ujone loden te kiezen personen. Zij morden door de Raad van Gedele-

geerden in de Algemene Ledenvergadering gekozen-
• • -;•• '' '" '

2. Handelaren in film- en fotografische artikele zijn niet verkies-

baar in een bestuursfunctie.

Art. 15

De voorzitter uuordt gekozen uit hen, die daartoe door het bestuur

of door een of meer plaatselijke verenigingen candidaat zijn 'gesteld

De overige bestuursleden worden gekozen uit candidaten, gesteld door

een of meer plaatselijke verenigingen en wel zodanig dat uit elk der

districten zo mogelijk één bestuurslid wordt gekozen..



Art... 16

Voor elke bestuurszetel, daaronder begrepen die van de voorzitter,

moet bij voorkeur een dubbeltal candidaten worden gesteld, waarbij

een schriftelijke verklaring van de candidaten, dat zij bereid zijn

om eventueel de zetel te aanvaarden, moet worden overlegd.

Art. 17

De na r n en der personen, candidaat gesteld door de plaatselijke ver-

enigingen, moeten tenminste twee maanden voor de jaarvergadering

aan het secretariaat worden opgegeven en moeten, voor elk district

afzonderlijk in volgorde van een door een of meer plaatselijke ver-

enigingen of de districtsraad in dat district te stellen voorkeur,

tegelijk met de agenda voor genoemde vergadering worden bekend ge-

maakt ,.

Art. 18

_1_. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar.

_2. In geval van vervulling van een vacature treedt het gekozen be-

stuurslid af op het tijdstip, waarop degene wiens plaats hij in-

neemt zou zijn afgetreden»

J3= Alle bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Art. 19 A,

Het bestuur kiest uit zijn midden een onder-voorzitter, een s e c r e t a r i r>

en een penningmeester» Zij vormen met de voorzitter het Dagelijks

Bestuur.

Art. 20

1. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur, de Raad van
V -*"%

Godelegeerden en ÜQ Algemen Ledenvergadering, behoudens het in het

laatste lid van dit artikel bepaalde. Hij roept, zo dikwijls hij dat

nodig acht. het Dagelijks Bestuur of het bestuur ter vergadering

bijeen „

_2 „ Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de onder-voorzitter,

3. Het bestuur heeft het recht een lid van de Raad van Gedelegeerden

als vergadcrleider aan te wijzen.

Art._21

De voorzitter tekent met de secretaris de notulen van de vergadering

en alle officiële van de organisatie uitgaande stukken»

DG secretaris zorgt voor het samenstellen van de notulen der ver-



gaderingen van het bestuur, van de Raad van Gedelegeerden en van de

Algemen Ledenvergadering. Hij is tevens belast met het beheer van

het archief, met de correspondentie en de administratie voor zover

deze geen betrekking hebben op de geldmiddelen.

Art. 23

De penningmeester beheert de geldmiddelen en voert de daarop be-

trekking hebbende correspondentie.

Art. 24

Hst bestuur kan, na daartoe bekomen machtiging van de Raad van G e d e l P

geerden een bezoldigd administrateur aanstellen, die de secretaris

en de penningmeester in hun werkzaamheden genoemd in art. 22 en 23

van dit reglement, en onder hun verantwoordelijkheid bijstaat.

Art. 25

Sij ontstentenis van een der leden van het Dagelijks Bestuur wijst

het Bestuur zo nodig een zijner leden aan om de functie van de af-

wezige waar te nemen.

Art. 26

De agenda voor de bestuursvergaderingen wordt vastgesteld door de

voorzitter, die van de Raad van Gedelegeerden door het Bestuur.
i

Aan d G agenda worden toegevoegd die onderwerpen, welke wat betreft

de bestuursvergaderingen tenminste twee dagen tevoren door een be-

stuurslid aan de voorzitter zijn opgegeven en wat betreft de ver-

gaderingen van de Raad van Gedelegeerden tenminste 14 dagen tevoren

door een plaatselijke vereniging aan het secretariaat., Laatstgenoem-
X

de onderwerpen worden onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht L-^

van de plaatselijke verenigingen. De Raad van Gedelegeerden kan

deze onderwerpen weder van de agenda afvoeren.

Wan de geldmiddelen:

Art. 27

_1_. De plaatselijke verenigingen zijn verplicht telken j are in de

maand december bij de penningmeester in te dienen een lijst met de

namen en adressen van hun op één januari daaraan volgende ingeschre-
*

ven leden. Voor februari doet de penningmeester aan ieder van de

plaatselijke verenigingBn opgaaf van het bedrag, hetwelk door haar

aan de organisatie moet worden afgedragen ingevolge het bepaalde

in art. 15 der Statuten. Dit bedrag dient uiterlijk de eerste mei

daaraanvolgende aan de penningmeester te zijn afgedragen.



_2. Een plaatselijke vereniging, die in de loop van een verenigings-

jaar itiordt toegelaten, dient het in het vorig lid bedoeld bedrag

te betalen binnen zestig dagen na de toelating. Bij toelating na
i*

30 juni is de helft van dit bedrag verschuldigd.

_3. De jaarlijkse contributie van leden, die niet tevens lid van een

plaatselijke vereniging zijn, dient telkenjare uiterlijk op 1 mei

aan de penningmeester te zijn voldaan,

Art. 28

l/an een nieuuj aan te sluiten vereniging of een toegelaten indivi-

dueel lid, u) o r d t een entree-geld gehev/en, uj a a r v a n de grootte wordt

vastgesteld door de Raad van Gedelegeerden»

Art. 29 s*ï\
Begunstigers betalen jaarlijks een bijdrage van tenminste ƒ. 50, --•... ̂

Art. 3Q

De begroting voor het komende verenigingsjaar tuordt opgenteld door

het Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Gedele-

geerden .
%

Art. 31

De penningmeester legt de rekening over het afgelopen verenigings-
••;••.;:": - f «V"',-;.-.''; • ' • . -•*"

jaar met de nodige bescheiden over aan het Bestuur.

Na goedkeuring van de rekening door het Restuur uu o r d t zij met de

bescheiden tenminste twee maanden voor de eerstvolgende Algemene

Ledenvergadering ter inzage gegeven aan de kascommissie.

Art. 32
\f .*üA- -

_1_. De Algemen L edehvergadering benoemt telken jare een register ac- '
V-̂ *

countant voor het nazien van de rekening over het lopende verenigings-

jaar .

_2. De Algemene Ledenvergadering kiest telken jare uit de Gedelegeerden

drie leden van de Kascommissie.

_3. Deze commissie brengt, mede aan de hand van het accountantsrapport,

in de daaropvolgende Algemene Ledenvergadering haar verslag uit over

het gevoerde financiële beleid.
- ' W

Goedkeuring van de rekening in de Algemen Ledenvergadering strekt

tot décharge van het Bestuur. -

l/an het beroep:

Art. 33

1,. Een plaatselijke vereniging of groep, uuier verzoek tot toelating



tot de organisatie door het Bestuur is afgewezen kan binnen één

maand na verzending van het desbetreffend bestuursbesluit in beroep

komen bij de Raad van Gedelegeerden»
Ir

2_. Een aangesloten plaatselijke vereniging, die bezwaar heeft ge-

maakt tegen toelating van een vereniging, groep of individueel lid,

kan binnen één maand na publicatie van het bestuursbesluit, waarbij

een vereniging, groep of individueel lid is toegelaten, in beroep

komen bij de Raad van Gedelegeerden. Indiening van een beroep als

hier bedoeld schorst het desbetreffende bestuursbesluit.

Art. 34

Beroep tegen een bestuursbesluit tot royement dient binnen tuiee

maanden na verzending daarvan to morden ingesteld bij de Raad van
X"VG.edelegeerden,, Dit beroep schorst het desbetreffende bestuursbesluit y

Art. 35

Beroep tegen een bestuursbesluit, dat de belangen van een of meer

plaatselijke verenigingen met uitzondering van die bedoeld in art.

4 van dit reglement aangaat, moet worden ingesteld binnen twee
- • t

maanden na verzending daarvan aan de betrokken verenigingen bij de

Raad van Gedelegeerden. Dit beroep schorst het desbetreffende be-
pk*

stuursbesluit.

Art. 36

Het beroep in de voorgaande artikelen bedoeld wordt ingesteld door

indiening van een gemotiveerd beroepschrift bij het secretariaat.

Dit beraepschrift wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van

de Raad van Gedelegeerden. Tot deze vergadering worden tijdig V """̂

schriftelijk o p rj R r n r; p e n en gedurende de behandeling van het beroep-

schrift toegelaten tsn hoogste tuiee afgevaardigden van een vereniging

of groep, of het individueel lid wie het beroep aangaat.

Van de stemmingen.

Art. 37

Bij stemmingen over personen is gekozen degeen, die meer dan de

helft der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen.

Behaalt geen der candidaten bij de eerste stemming dit aantal dan

wordt een tweede vrije stemming gehouden. Indien wederom geen der

candidaten het vereiste aantal stommen behaalt, vindt een derde

stemming plaats over de twee candidaten, die de meeste stemmen op

zich hebben verenigd. Indien dan ook de stemmen staken beslist het



lot.

Art. 38
• • "̂

In geval van staken der stemmen bij stemming ever zaken uiordt het

voorstel geacht te zijn veruiorpen.

Art. 39

Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig zotuel stembriefjes, waarop

meer of iets anders voorkomt dan de naam van één der candidaten

alsmede de blanen stembriefjes.

Art. 40

In de vergaderingen van de Raad van Gedelegeerden en de Algemene

Ledenvergaderingen hobben de voorzitter en de overige bestuursleden

geen stemrecht.
s*s#r-"

Slotbepalinqen.

Art. 41

Wijzigingen in dit reglement kunnen dos r de Raad van Gedelegeerden

morden aangebracht op voorstel van het Bestuur nf van een plaatse-

lijke vereniging.

Art. 42

De Raad van Gedelegeerden en het Bestuur kunnen permanente of tijde-

lijke commissies instellen ter behartiging van bijzondere belangen

der organisatie. Instelling van een permanente commissie dror het

bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Gedelegeerden, die

tevens een reglement voor een zodanige commissie kan vaststellen.

De leden van bedoelde commissies ujorden benoemd door het Bestuur

tenzij de Raad van Gedelegeerden anders bepaalt. ^ S I A

Art. 43 %̂

In alle gevallen, ui a a r i n de Statuten nf dit reglement niet voorzien,

beslist het Bestuur onder verantwoording aan de Raad van Gedelegeerden.


