
Statuten

Art. 1

Art. 2

De vereniging is opgericht op 1 fe-

bruari 1967. Te rekenen vanaf (da-

tum vaststelling van deze statuten)

is de duur van de vereniging nader

vastgesteld voor de tijd van ne-

genentwintig jaar en elf maanden,

derhalve eindigende op

Art. 3

Het verenigingsj aar loopt van 1 ja-

nuari tot en met 31 december.

Art. 4

De vereniging heeft ten doel de be-

studering en de bescherming van de

in het wild levende vogels, spe-

ciaal op het grondgebied van de

provincie Noord-Holland ten oosten

van de Vecht en van de provincie

Utrecht ten westen van de Hem, in

het zuiden begrensd door de Zand-

heuvelweg en de rijksweg nr. 1, met

dien verstande dat, indien bepaalde

omstandigheden dit gewenst maken,
de algemene ledenvergadering kan

bepalen, dat de activiteiten van de

vereniging zich ook over aangren-

zende gebieden zullen uitstrekken.

Art. 5

Zij tracht dit doel te bereiken

door:

a. het verzamelen en uitwisselen

van waernemingsgegevens;
b. het houden van excursies;

c. het houden van bijeenkomsten,
gewijd aan vogelstudie;

d. het uitgeven van een vereni-

gingsorgaan;

e. het bevorderen van de uitbrei-

ding van nestgelegenheid;

f. het zoveel mogelijk afwenden van

de gevaren, die de in het wild

levende vogels bedreigen;

g. het bevorderen, dat van over-

heidswege de noodzakelijke maat-

regelen worden getroffen ter

veiligstelling van belangrijke

vogelgebieden en van bedreigde

vogelsoorten, alsmede de handha-

ving en verbetering van de in

vogelkundig opzicht gewenste

milieucondities;

h. er op toe te zien dat in het ka-

der van ruimtelijke plannen of

maatregelen het belang van het

behoud en de ontwikkeling van de

vogelstand voldoende wordt on-

derkend en op evenwichtige wijze
wordt gehonoreerd;

i. het streven naar zo doelmatig

samenwerkingsvormen
met organisaties, die zich bewe-

gen op het gebied van vogelstu-

die, vogelbescherming, natuur-

en landschapsbehoud en milieu-

beheer;

j. de vogelbeschermingsgedachte en

de vogelstudie te propageren en

te stimuleren;

k. het toepassen van alle wettige

middelen, die voor het doel der

vereniging bevordelijk kunnen

zijn.

Art. 6

De vereniging heeft als leden:

a. natuurlijke personen, die de

leeftijd van 18 jaar hebben be-

reikt; het bestuur kan in bij-

zondere gevallen deze leeftijds-

grens verlagen tot 16 jaar;

b. verenigingen of plsatselijke af-

delingen van verenigingen;

c. ereleden, die als zodanig worden

benoemd door de algemene leden-

vergadering op grond van hun

buitengewone verdiensten voor

de vereniging; zij zijn vrijge-
steld van het betalen van con-
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tributie.

Art. 7

Het lidmaatschap wordt verkregen

door schriftelijke aanmelding bij

het bestuur.

Art. 8

Het lidmaatschap eindigt door:

a. schriftelijke opzegging aan het

bestuur en wel met ingang van 1

januari daaraanvolgende;

b. royement wegens wanbetaling

krachtens een besluit van het

bestuur op voorstel van de pen-

ningmeester;

c. royement wegens handelingen in

strijd met het doel der vereni-

ging krachtens een "besluit van

het bestuur, waarvan beroep mo-

gelijk is op de algemene leden-

vergadering;

d. overlijden-

Art. 9

Het bestuur bestaat -uit maximaal

tien personen, te weten:

a. een voorzitter;

b. een secretaris;

c. een penningmeester;
d. overige leden, onder wie zoveel

mogelijk een vertegenwoordiger

van elk der sub-groepen, be-

doeld in artikel 18.

Art. 10

De bestuursleden worden gekozen

door de algemene ledenvergadering

met dien verstande dat

a. de voorzitter elk jaar als zo-

danig wordt gekozen;

b. de overige bestuursleden worden

gekozen voor de tijd van twee

jaar;

c. de aftredende bestuursleden

terstond herkiesbaar zijn;

d. de gekozen bestuursleden de

verschillende functies, met

uitzondering van die van de

voorzitter, onderling verdelen;

e. het bestuur in vakatures zo mo-

gelijk kandidaten stelt; een e-

ventuele tegenkandidatuur moet

voor de algemene ledenvergade-

ring door tenminste vijf leden

schriftelijk bij het bestuur

worden ingediend, vergezeld van

een schriftelijke bereidverkla-

ring van de kandidaat.

Art. 11

In een tussentijdse vakature vult

het bestuur zichzelf aan.

Art. 12

Het bestuur is belast met de dage-

lijkse leiding Van de vereniging en

met de uitvoering van de besluiten

van de algemene ledenvergadering.
Het is bevoegd, ter uitvoering van

zijn taak, over de geldmiddelen van

de vereniging te beschikken.

Het bestuur is voor al zijn be-

stuursdaden verantwoording schuldig
aan de algemene ledenvergadering.
Het bestuur vertegenwoordigt de

vereniging in en buiten rechten.

Art. 13

Het bestuur vergadert zo dikwijls

het dit nodig acht, maar minstens

zes maal per jaar.
Omtrent alle onderwerpen beslist

het bestuur bij meerderheid van

stemmen.

Art. 14

De geldmiddelen der vereniging wor-

den verkregen door:

a. contributies der leden;

b. opbrengst van uitgegeven ge-

schriften;

c. subsidies;

d. donaties;

e. andere baten, waaronder schen-

kingen, legaten en erfstellin-

gen;
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genieten geen andere voordelen uit

de geldmiddelen der vereniging dan

die, welke hun door de algemene

ledenvergadering worden toegestaan.

Art. 15

Éénmaal per jaar wordt voor 1 april

een gewone algemene ledenvergade-

ring gehouden.

De bijeenroeping daartoe moet min-

stens acht dagen voor de vergade-

ring onder bekendmaking der agenda
door het bestuur schriftelijk ter

kennis van de leden worden ge-

bracht.

Het bestuur brengt in deze vergade-

ring volledig verslag uit en doet

er verantwoording van het in het

laatstverlopen jaar gevoerde beleid.

Art. 16

Het bestuur is bevoegd, zo dikwijls
het zulks nodig oordeelt, een bui-

tengewone algemene ledenvergadering
bijeen te roepen op dezelfde wijze,
als in artikel 15, tweede lid, is

bepaald.

Het bestuur is tot het bijeenroepen
van een buitengewone algemene le-

denvergadering verplicht, zodra

minstens tien leden daartoe aan het

bestuur een schriftelijk en met re-

denen omkleed verzoek hebben ge-

richt.

Het bijeenroepen van een vergade-

ring, als bedoeld in het vorige lid

moet geschieden binnen veertien da-

gen, nadat het verzoek bij het be-

stuur binnenkwam; voor het overige

is het tweede lid van artikel 15

ook hier van toepassing, met dien

verstande, dat de datum der verga-

dering niet later mag zijn dan een

maand, nadat het verzoek bij het

bestuur binnenkwam.

Art. 17

De algemene ledenvergadering be-

slist omtrent alle onderwerpen bij

volstrekte meerderheid der uitge-
brachte stemmen, waarbij ieder lid

één stem heeft, behoudens het be-

paalde in hst volgende lid.

Tot het nemen van besluiten, als

bedoeld in de artikelen 20 en 21,
is een meerderheid van tenminste

2/3 van de uitgebrachte stemmen

vereist.

Over zaken wordt mondeling, over

personen schriftelijk gestemd.

Indien bij stemming over zaken de

stemmen staken, wordt het voorstel

geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen

niemand de volstrekte meerderheid

heeft verkregen, wordt overgegaan

tot een tweede stemming over de

twee personen, die bij de eerste

stemming de meeste stemmen hebben

verkregen. Mochten bij deze stem-

ming de stemmen staken, dan beslist

het lot.

Art. 18

De algemene ledenvergadering kan

voor het vervullen van deeltaken

van de vereniging sub-groepen in-

stellen.

Deze sub-groepen bepalen bun eigen
beleid en voeren dit ook zelf uit,
echter met inachtneming van de ter-

wille van de nodige coördinatie

door het bestuur te geven richtlij-

nen.

Voor de uitoefening van hun taak

zijn zij verantwoording schuldig

aan de algemene ledenvergadering.

Art. 19

Een kascommissie, bestaande uit

twee leden, die niet tot het be-

stuur behoren en gekozen worden

door de algemene ledenvergadering,
heeft tot taak het financieel be-

heer te controleren.

De leden van deze commissie treden

beurtelings om do twee jaar af en

zijn terstond herkiesbaar.
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In een tussentijdse vakature wordt

voorzien door het bestuur*.

Art. 20

Tot wijziging van deze statuten kan

alleen worden besloten in een mede

tot dit doel bijeengeroepen gewone

of buitengewone algemene ledenver-

gadering.

Van de voorstellen tot statutenwij-

ziging worden de leden minstens

acht dagen voor de datum der in het

eerste lid bedoelde vergadering

schriftelijk in kennis gesteld.

Op wijziging in de statuten, waar-

toe is besloten, wordt Koninklijke

goedkeuring gevraagd. Wijzigingen
treden niet in werking, voordat de

Koninklijke goedkeuring zal zijn

verkregen.

Art. 21

Tot schorsing van de werkzaamheden

der vereniging of tot haar ontbin-

ding kan slechts worden besloten

door een gewone of buitengewone al-

gemene ledenvergadering op dezelfde

wijze, als in artikel 20 t.a.v. de

statuten is bepaald.

Nadat eon besluit tot ontbinding is

genomen, treedt het bestuur op als

commissie van liquidatie.

De ledenvergadering, die tot ont-

binding der vereniging besloot, be-

slist over de aanwending der bezit-

tingen der vereniging met inachtne-

ming van artikel 1702 van het Bur-

gelijk Wetboek.

Art. 22

Aan deze statuten kan worden toege-

voegd een huishoudelijk reglement,
vast te stellen door de algemene

ledenvergadering, waarin alles

wordt geregeld, waarin hij deze

statuten niet is voorzien.

Het huishoudelijk reglement mag

geen bepalingen bevatten, die in

strijd zijn met deze statuten.

Art. 23

In alle gevallen, waarin deze sta-

tuten en het huishoudelijk regle-
ment niet voorzien, beslist het be-

stuur.

In het laatste lid van artikel 21

der statuten wordt artikel 1702 van

het Burgelijk Wetboek genoemd. Al-

hoewel ieder Nederlander wordt ge-

acht de wet te kennen, mogen we

niet aannemen dat iedereen nu zo

precies weet wat er in dat artikel

staat. Daarom zullen wij het hier-

onder afdrukken.

Red.

Artikel 1702 van het Burgclijk Wet-

boek luidt aldus:

Bij de ontbinding van zoodanig ze-

delijk ligchaam, zijn de overblij-
vende leden, of wel het laatst

overblijvend lid, verpligt, de

schulden van het ligchaam te vol-

doen, ten bedrage der baten, en

kunnen zij alleen het voordeelig
slot onderling verdeden, of zich

persoonlijk toeëigenen, en alzoo op
hunne erfgenamen overdragen.

Zij zijn ten opzigte van de oproe-

ping der schuldeisers, het aanzui-

veren dor rekening en verantwoor-

ding, en het uitbetalen der schul-

den, aan dezelfde verpligtingen on-

derworpen als erfgenamen die eene

erfenis onder het voorregt van boe-

delschrijving hebben aanvaard.

Bij gebreke van voldoening aan die

verpligtingen, zijn zij persoonlijk
elk voor het geheel, aansprakelijk
voor de schulden, en dragen zij den

last daarvan op hunne erfgenamen
over.

(onzo vereniging is te beschouwen

als een "zoodanig zedelijk ligchaanj
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