
I

Statuten

Art. 1

Art. 2

De vereniging is opgericht op 1 februari

19070 Te rekenen vanaf (datum vast-

stelling van deze statuten) is de duur

van de vereniging nader vastgesteld voor

de tijd van negentwintig Jaar en elf

maanden, derhalve eindigende op

Art. 3
Het verenigingsjaar loop' van 1 januari
tot eii met 31 december»

Art. 4

De vereniging heeft ten dcK-1 de bestu-

dering en de bescherming v.n de in het

vild levende vogels, speer al op het

grondgebied van de provincie Noord-

Holland ten oosten van de t cht en van

de provincie Utrecht ten ue:ten van de

Eem, in het zuiden begrensd ioor de

Zandheuvelweg en de rijksweg no, 1,
met dien verstande dat, Indien bepaalde

omstandigheden dit gewenst mflcen, de

algemene ledenvergadering kar bepalen,
dat de activiteiten van de vereniging
zich ook over aangrenzende gebieden
zullen uitstrekken»

Art. 5
7J i tracht dit doel te bereiken door:

a
s het verzamelen en uitwisselen van

waarnemingsgegevens;
b„ het houden van excursies;
c<- het houden van bij eenlcornsten, g, wijd

aan vogelstudie;
dr het uitgeven van een vereniging:. -

orgaan;

e, het bevorderen van de uitbreidin *

van nestgelegenheid;
f, het zoveel mogelijk afwenden van de

gevaren, die de in het wild leverde

vogels bedreigen;

g, het bevorderen, dat van overheids-

wege de noodzakelijke maatregelen
worden getroffen ter veiligstelling

van belangrijke vogelgebleden en

van bedreigde vogelsoorten, alsmede

de handhaving en verbetering van

de in vogelkundig opzicht gewenste

mllleu-conditles;
h» er op toe te zien dat in het kader

van ruimtelijke plannen of maatre-

gelen het belang van het behoud en

de ontwikkeling van de volgestand
voldoende wordt onderkend en op

evenwichtige wijze wordt gehonoreerd;
1, het streven naar zo doelmatig moge-

lijke samenwerkingsvormen met orga-

nisaties, die zich bewegen op het

gebied van vogelstudie, vogelbe-

scherming, natuur- en landschaps-
behoud en milieu-beheer;

j« de vogelbeschermingsgedachte en

de vogelstudie te propageren en te

stier lieren;
k. het toepassen van alle wettige mid-

delen, die voor het doel der ver-

eniging bevordelijk kunnen zijn.

Art. 6

De vereniging heeft als leden:

a, natuurlijke personen, die de leef-

tijd van 18 jaar hebben bereikt;
het bestuur kan in bijzondere ge-

vallen deze leeftijdsgrens verlagen
tot 16 jaar;

b, verenigingen of plaatselijke afde-

lingen van verenigingen;
c» ereleden, die als zodanig worden

benoemd door de algemene ledenver-

gadering op grond van hun buiten-

gewone verdiensten voor de vereniging;
zij zijn vrijgesteld van het betalen

van contributie.

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

3 januari daaraanvolgende;
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b, royement wegens wanbetaling krachtens

een besluit van het bestuur op voor-

stel van de penningmeester;

Cc. •xy.nont wegens handelingen in strijd

met het doel der vereniging krachtens

een besluit van het bestuur, waarvan

beroep mogelijk is op de algemene

ledenvergadering;

ü„ overlijden.

Art. 9
Het bestuur bestaat uit naxinaal tien

personen, te weten;

a. een voorzitter;
bo een secretaris;

c„ een penningmeester;

d 0 overige leden, onder wie zoveel

Hogelijk een vertegenwoordiger van

elk der sub-groepen, bedoeld in

artikel 18,

Art. 10

De bestuursleden worden gekozen door

de algemene ledenvergadering net dien

verstande dat;

a, de voorzitter elk jaar als zodanig
uordt gekozen;

b« de overige bestuursleden worden ge-

kozen voor de tijd van twee jaar;

c, de aftredende bestuursleden ter-

stond herkiesbaar zijn;
cl, de gekozen bestuursleden de ver-

schillende functies, net uitzonde-

ring van die van de voorzitter,

onderling verdelen;

e
c het bestuur in vakatures zo Hogelijk

kandidaten stelt; een eventuele

tegenkandidatuur noet voor de alge-
nene ledenvergadering 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 dagelijkse

leiding van de vereniging en net de

: uitvoering van de besluiten van do

\ algemene ledenvergadering. Het is \ -

y

voegd, ter uitvoering van zijn taak,

over de geldmiddelen van de vereniging

te beschikken. Het bestuur is voor al

zijn bestuursdaden 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 c Omtrent alle onderwerpen

beslist het bestuur bij meerderheid

van stemmen.

Art. 14

De geldmiddelen der vereniging worden

verkregen door;

a, contributies der leden;
b« opbrengst van uitgegeven geschriften;

Co subsidies;

d, donaties;

e
e

andere baten, waaronder schenkingen,

legaten en erfstellingen;
Leden of bestuurders der vereniging

genieten geen andere voordelen uit de

geldmiddelen der vereniging dan die,
welke hun door de algenene ledenverga-

dering worden toegestaan.

Art. 15

Éénmaal per jaar wordt v66r 1 april

een gewone algemene ledenvergadering

gehouden,
De bijeenroeping daartoe moet minstena

acht dagen voor de vergadering onder

bekendmaking der agenda door het bestuur

•schriftelijk ter kennis van de leden

worden gebracht.
Het bestuur breng in deze vergadering

volledig verslag uit en doet er verant-

woording van het in het laatstverlopen

jaar gevoerde beleid.

Art. 16

Het bestuur is bevoegd, zo dikwijls het

zulks nodig oordeelt, een buitengewone

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 ledenvergade-
ring verplicht, zodra minstens tien

daartoe aan het bestuur een

scliriftellik en net redenen omkleed
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verzoek hebben gericht,.
Het bijeenroepen van een vergadering,
als bedodd in het vorig lid, moet

geschieden binnen veertien dagen na
lat

het verzoek bij het bestuur binnenkwam;

voor het overige is het tweede lid v<*n

artikel 15 ook hier van toepassing, net

dien verstande, dat de datur der verga-

dering niet later mag zijn dan één maand

nadat het verzoek bij het bestuur

binnenkwam-,

Art. 17

Be algenene ledenvergadering beslist

ontrent alle onderwerpen bij volstrekte

meerderheid der uitgebrachte stemmen,

waarbij ieder lid ëén stem heeft, be-

houdens het bepaalde in het volgende

lid»

Tot het nemen van besluiten, als be-

doeld in de artikelen 20 en 21, is een

meerderheid van tenminste 2/3 van de

uitgebrachte stemmen vereist.

Over zaken wordt mondeling, over per-

sonen schriftelijk gestemde
Indien bij stemraing over zaken de stem-

men staken, wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen,.

Indien bij stemming over personen nie-

mand 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 0 Mochten bij
deze stemming de stemmen staken., dan

beslist het lot„

Art. 18

De algemene ledenvergadering kan voor

het vervullen van deeltaken van de

/ereniging sub-groepen instellen»

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

van de nodige coördinatie door het

bestutu* te
geven richtlijnen*

Voor de uitoefening van hun taal', zijn

zij verantwoording schuldig aan de

algenene vergadering..

Art. 19

Een kascommissie, bestaande uit tu„»

leden, die niet tot het a

en gekozen worden door de algemene

ledenvergadering, heeft tot taak het

financieel beheer te controleren,.

De leden van deze commissie treden

be-'-.-'telings om de twee jaar af en

zijn terstond herkiesbaar„

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 bui-

tengewone algemene ledenvergadering»
Van de voorstellen tot statutenwijzi-

ging 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, waartoe 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 ontbinding kan
'

slechts worden besloten door een gewone

of buitengewone algemene ledenverga-

dering op dezelfde wijze, als in artikel

20 t,ao
v

o de statuten is bepaald,,
Nadat een besluit tot ontbinding is

genomen, treedt het bestuur op als com-

missie van liquidatie,,
De ledenvergadering, die tot ontbinding
der vereniging besloot, beslist over de

aanvending der bezittingen der vereni-

ging met inachtneming van artikel 1702

van het Burgelijk Wetboek.

Art. 22

Aan deze statuten kan worden toegevoegd
een huishoudelijk reglement, vast te

stellen door de algemene ledenvergade-
ring, waarin alles wordt geregeld,
waarin bij deze statuten niet is voor-

ziene Het huishoudelijk reglement mag

geen bepalingen bevatten, die in

strijd zijn met deze statuten.

Art. 23

In alle gevallen, vaarin deze statuten

en het huishoudelijk regleaent niet

voorzien, beslist het bestuur.


