
Huishoudelijk

reglement

Art. 1

Art. 2

De secretaris is belast met;

a. het voeren van de corresponden-

tie;

b. de verzending van de convocaties

voor leden- en bestuursvergade-
ringen;

c. het opmaken van een zakelijk

verslag van de besluiten van de

onder b. bedoelde vergaderingen;
d. het bijhouden van de ledenlijst;
e. het opmaken van het jaarverslag;
f. het bijhouden van het rooster

van aftreden van de leden van

het bestuur en van de kascommis-
sie ;

c
c

het tijdig informeren van de

daarvoor in aanmerking komende

bestuursleden van door hem ont-

vangen mededelingen en berichten;
h, de verzorging van een door de

leden te raadplegen documenta-

tieverzameling;
i. de verzorging van het archief.

Art. 3

De penningmeester is belast met;

a. het voeren van het geldelijk be-

heer van de vereniging;

b. de inning van de contributies,
subsidies en donaties;

c. de betaling van hetgeen door de

vereniging is verschuldigd;
d. het bijhouden van een eenvoudige

duidelijke boekhouding;
e. het opmaken van de rekening van

het afgelopen verenigingsjaar;

f. het opmaken van een concept-be-

groting over het komende vereni-

gingsjaar.

Art. 4

De voorzitter, de secretaris en de

penningmeester vormen tesamen het

dagelijks bestuur.

In spoedeisende gevallen kan dit

namens het bestuur optreden. Onder

deze omstandigheden genomen beslui-

ten en verrichte handelingen moeten

in de eerstvolgende bestuursverga-
dering worden bekrachtigd.

Art. 5

De voorzitter stelt, zoveel mogelijk
in overleg met het bestuur, het

tijdstip van de bestuursvergaderin-
gen vast.

De convocaties met opgave van de te

behandelen onderwerpen worden min-

stens tien dageh tevoren verzonden,
In spoedeisende gevallen kan deze

termijn worden verkort.

Een bestuursvergadering wordt niet

gehouden als niet tenminste de

helft van het aanta.l bestuursleden

aanwezig is.

Art. 6

Voor het lidmaatschap van de vere-

niging is een contributie verschul-

digd.

De contributie van huisgonoot-leden
bedraagt de helft van de normale

contributie.

Indien mocht blijken dat verhoging
van de contributie noodzakelijk is

wordt het besluit daartoe genomen

De voorzitter is belast met:

a. de leiding van de algemene le-

denvergaderingen en de bestuurs-

vergaderingen;

b. het vertegenwoordigen van de ve-

reniging bij besprekingen en bij-

eenkomsten, tenzij het bestuur

hiervoor andere regelingen

treft;

c. het zich voortdurend op de hoog-
te stellen van de gang van zaken

in de vereniging en in de sub-

groepen, waarbij hij zoveel mo-

gelijk activerend, stimulerend

en coördinerend optreedt;

Bij gebleken behoefte kan het be-

stuur een van zijn leden benoemen

tot vice-voorzitter.
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in een voor 31 december te houden

buitengewone algemene ledenvergade-

ring.

Art. 7

De contributie moet worden voldaan

binnen drie maanden na de aanvang

van het verenigingsjaar of na de

aanmelding als lid en in dit geval

uiterlijk op 31 december.

Zij, die nalatig zijn hun contribu-

tie tijdig te betalen, worden door

de penningmeester éénmaal schrifte-

lijk aangemaand aan hun verplich-

tingen te voldoen.

Binnen drie maanden na deze aanma-

ning doet de penningmeester aan het

bestuur het voorstel tot royement

van een lid, dat nalatig is geble-
ven de contributie te voldoen.

Art. 8

De kascommissie is bevoegd voor de

uitoefening van haar taak inzage te

nemen van alle door de penningmees-
ter bij gehouden bescheiden.

De penningmeester verschaft haar

alle gewenste informatie.
De algemene ledenvergadering keurt

de rekening niet goed en verleent

de penningmeester geen decharge
voor zijn beheer, voordat het ver-

slag van de kascommissie is ontvan-

gen.

Art. 9

Personen beneden de leeftijd van 18

jaar, die zich aanmelden als lid

der vereniging, zullen door het be-
stuur worden geattendeerd op de mo-

gelijkheid zich aan te sluiten bij
een in het ressort van de vereni-

ging gevestigde jeugdorganisatie
voor natuurstudie.

Art. 10

Er bestaan de hieronder genoemde
sub-groepen, als bedoeld in artikel
8 der statuten;

a, sub-groep voor de avifauna;

b, subT groep voor de nestkasten;

o. sub-groep voor de excursies;

d. sub-groep voor de uitgave van De

Korhaan;

e. sub-groep voor Zuidelijk Flevo-

land.

Deze bijlage telt 7 genummerde pa-

gina's. Het omslag ontwerp is van

de heer C.Klomp, Het gedeelte uit

het Burgelijk Wetboek (art. 1702)
is overgenomen uit de editie van

Vermande Zonen, uitgevers te IJmui-

den.

Red.

VII


