
Bijgewerkte uitgave van de Concept-Statuten en Huishoudelijk

Reglement Alle wijzigingen tot en met april 1970 zijn hierin

verwerkt

Statuten van de Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken:

Artikel:

1. De vereniging is genaamd: "Vogelwerkgroep het Gooi en omstre-

ken". Afgekort: "Vogelwerkgroep het Gooi e o.".

2. Zij is gevestigd in de Nederlandse gemeente Hilversum en om-

vat het Gooi-en Eemland en de Vechtstreek.

3. Zij is aangegaan voor de tijd van 20 (twintig)jaren; te rekenen

vanaf 25 april 1968, Derhalve eindigt zij, behoudens verlenging,
op 25 april 1988.

4. Het doel der vereniging is de studie en bescherming van de in

het wild levende vogels.
5- Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen

welke hiervoor bevordelijk kunnen zijn: inventarisaties, ex-

cursies, contactavonden, bewakingen, publicaties, coördinatie,
van activiteiten van geli „kgërichtec.aard, de vonping van

commissies, etc.

6. -De vereniging heeft:

a. Gewone leden (rechtspersonen vanaf de leeftijd van 18 jaar

en verenigingen of afdelingen van bonden/organisaties.)
b Donateurs

c Andere begunstigers in de vorm van verenigingen of afdeling-

en van bonden/organisaties
7 Leden verliezen het lidmaatschap door schriftelijke opzegging

aan de secretaris(esse) met een termijn van een maand voor het

eind van het kalenderjaar; door royement wegens wanbetaling of

wangedrag (ter beslissing aan het bestuur; beroep is moge lijk
. in de algemene ledenvergadering), of door overlijden
Voor het beëindigen van een donatie gelden dezelfde regels

8 De leden zijn verplicht de voorschriften van de statuten en het

huishoudelijk reglement in acht te nemen

9 Gewone leden hebben stemrecht; ieder lid heeft recht op één

siem Bij beëindiging van vereniging heboen zij recht op een

aandeel in het batig slot, of de verplichting tot aanzuivering
van een nadelig slot, volgens de regelen daarvoor bij de wet

gesteld
10. De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie bestaande

uit twee (of meer) stemgerechtigde, meerderjarige leden, die

jaarlijks de boeken en bescheiden van de penningmeester(esse)
controleren en hun bevindingen mededelen in een voorstel het

beleid van de peni.ingmeester(esse) goed- of af te keuren en

over te gaan tot het al dan niet verlenen Van décharge.
11. De vereniging bevat commissies ter bereiking van het in artikel

U omschreven doel, deze commissies voeren een eigen beheer,
doch dienen minstens tweemaal per jaar verantwoording hiervan

af te leggen aan het bestuur. Het bestuur behoudt zich het recht

voor dit beleid goed- of af te keuren; de comnissie op te heffen

(behoudens goedkeuring van de algemene ledenvergadering.)
1 ?. De geldmiddèlen van de vereniging bestaan uit contributies,

donaties, de opbrengst van bezittingen, schenkingen, erfstel-

lingen, legaten, subsidies en toevallige baten.

13*De vereniging kan overgaan tot het aankopen van eigendommen.
Het bestuur kan hiervoor eventueel een commissie van beheer in

het leven roepen



Bij een eventuele ontbinding v n de vereniging gaat het eigen-
.dom over naar een door de ojheffingsvergadering aan te wijzen
instelling van ornithologische of natuurbeachermings aard

(mits eindiging met een batig saldo )
1I(. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een

maximum van negen; te weten: een voorzitter(ster), secretaris

(esse), penningmeester(esse), vice-voorzitter(ster), en overi-

ge leden In: het bestuur is opgenomen een afgevaardigde van .de

gezamenlijke aangesloten jeugdbonden/organis&ties voor natuur-

studie, die zal zijn belast met het contact tussen de, Vogel-
werkgroep en deze bonden/orgahisaties, die tevens dit bestuure
lid hebben-aangewezen.

15- De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering ge-
kozen uit de gewone leden, uitgezonderd de vertegenwoordiger
van de jeugdbonden/organisaties die door de contactcommissie

van deze bonden benoemd wordt. De bestuursleden verdelen de

functies onderling, uitgezonderd de voorzitter, die als zo-

danig gekozen wordt.

Een functie kan door meerdere bestuursleden vervuld‘worden;
een bestuurslid kan meerdere functies vervullen.

16, Ieder jaar in een van de eerste drie maanden wordt de alge-
mene ledenvergadering gehouden, waarin:

a.het bestuur over de toestand van de vereniging in het afgelo-:
pen jaar verslag uitbrengt

b de jaarstukken behandeld worden

c de kascommissie verkozen wordt

d het beleid van het bestuur over het afgelopen jaar aan de orde

wordt gesteld
e de voorzitter verkozen wordt en in eventuele vacatures in het

bestuur voorzien wordt

Buitengewone ledenverg deringen kunnen door hei. bestuur, in-

dien minstens tien leden dit wenselijk achten, of indien het

bestuur dit zelf wenselijk acht, worden bijeengeroepen
Leden richten zich in dit geval ui terlijk veertien dagen voor

de geëiste vergadering tot het bestuur met de opgave van de

punten, die zij behandeld willen zien Indien het bestuur

.hieraan geen gevolg geeft, zijn de ondertekenaars bevoegd de

vergadering zelf bijeen te roepen op kosten der vereniging
met inachtneming der statuten en het huishoudelijk reglement

1? Er is een huiahoudelijx reglement, dat geen bepalingen mag
bevatten, die in strijd zijn met deze statuten

18 Geschillen tussen bestuur en leden worden beslist door drie

scheidslieden, waarvan er een zal worden aangewezen door het

bestu r, een door het betrokken lid of door de betrokken le-

den en de derde in onderling overleg door de beide reeds ge-
noemden. •'

19. Het vereniging sjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
20. Een besluit tot wijzigingen van deze•statuten kan alleen wor-

den genomen indien bij de oproeping voor de algemene ledenver-

gadering wa ir het voorstel zal worden behandeld, dit voorstel

volledig wordt medegedeeld en’biet desbetreffende besluit met

een meerderheid van 3/U der geldig uitgobrachte stemmen bij
èen quorum van 2/3 van het aantal leden wordt genomen.

21. De vereniging kan slechts worden ontbonden krachtens een met

een meerderheid van 3/U der geldig uitgebrachte stemmen geno?-

. men besluit in een daartoe belegde vergadering, waarin tenmin-

ste een 2/3 deel der leden aanwezig is.



Indien dit niet het geval is, wordt een tweede vergadering

bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste,

waarin, ongeacht het aantal der aanwezigen, het besluit tot

.ontbinding met een meerderheid van tenminste 3/h deel der

geldig uitgebrachte stemmen kan worden genomen,

22 Het besluit tot ontbinding houdt in de benoeming van een of

meer liquidateurs, respectievelijk plaatsvervangend liqui-
dateurs en een commissie van toezicht aan wie de rekening en

de verantwoording der liquidatie wordt gedaan, alsmede de

„

bestemming van een batig saldo.

23» In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk

reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Huishoudelijk Reglement van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o.;

1. Het bestuur bestaat uit maximaal negen leden. De voorzitter

(ster) is belast met de leiding der vereniging; hij/zij

presideert en leidt de vergaderingen.
De vice-voorzitter(ster) neemt bij ontstentenis of belet

van de voorzitter(ster) zijn/haar functie waar.

De secretaris(esse) is belast met het voeren van de correspon-

dentie, het verzenden van de convocaties voor de vergaderingen
en uitingen, het bi jhoiiden van de ..notulen van bestuurs- en

ledenvergaderingen, het opmaken en bijhouden van de ledenlijst
het opmaken van het jaarverslag en de verzorging van het ar-

chief

De aenningmeester(esse) is belast met het beheer der geldmid-
delen van de vereniging

2 Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat

de voorzitter jaarlijks en de overige leden eenmaal in de

twee aftreden De secretaris(esse) en de penningmeester(esse)
treden niet gelijktijdig af

Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering worden

geschorst bij verregaande nalatigheid in de waarneming van

zijn/haar functie, in geval van schromelijke overtreding van

de statuten of het huishoudelijk reglement.
3 Bestuursleden, leden van de kascommissie en overige commis-

sieleden zijn na aftreden terstond herkiesbaar

U In tussentijdse vacatures vult het bestuur zichzelf aan.

5 De kascommissieleden treden beurtelings om de twee jaar af.
6. Voorzitter, secretaris en penningmeester(c. q,. -ster,-esse)

vormen het dagelijks bestuur. Zij kunnen in spoedeisende ge-
vallen namens het gehele bestuur optreden. De onder deze om-

standigheden genomen besluiten moeten door do eerstvolgende

bestuursvergadering bekrachtigd worden.

7» De voorzitter(ster) stelt de bestuurvergaderingen vast. Het

bestuur dient minstens zesmaal per jaar te vergaderen. Een

bestuurvergadering kan niet worden gehouden wanneer niet

tenminste de helft der bestuursleden aanwezig is.

8, Bestuurs- en ledenvergaderingen moeten minstens veertien

dagen van te voren aangekondigd worden. In spoedeisende ge-

vallen (ter beoordeling aan de voorzitter) kan deze termijn
verkort worden tot respectievelijk twee en vijf dagen.

9. Het bestuur stelt indien mogelijk kandidaten voor de vrijge-
komen functies in bestuur en kasconrdssie voor.

Tegenkandidaten moeten voor de ledenvergadering met de steun

van minstens vijf leden schriftelijk bij het secretariaat

zijn ingediend Een indiening van een tegenkandidaat dient

vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van

de tegenkandidaat.



10. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk

Bij staking der stemmen wordt een herstemming gehouden; in-

dien' de stemmen wederom staken, beslist het lot.
..

11. Leden en donateurs van 18 jaar en ouder betalen een jaar-
contributie van f 12,50. De studenten, jeugdbonden, mili-

tairen en huisgenoten betalen half geld.
12. Adspirantleden tot de leeftijd van 22 jaar zullen door het

bestuur geattendeerd worden op de mogelijkheid zich aan te

sluiten bij een in het ressort van genoemde Vogelwerkgroep
gevestigde jeugdbond/-organisatie op het gebied van de na-

tuurstudie, welke collectief lid van deze werkgroep is.

13- Leden van de aangesloten en omschreven jeugdorganisaties
zullen in de gelegenheid worden gesteld bijeenkomsten te be-

zoeken en aan excursies deel te nemen, indien zij hiervan

tijdig kennis hebben gegeven aan de contactman(-vrouw) van

hun organistaie/bond.
Na overleg met deze zal door het bestuur van de Vogelwerk-
groep het contigent jeugdbonders dat aan de activiteiten

kan deelnemen, worden vastgesteld.


