
HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
3 februari 2015. 

INLEIDING.  

Artikel 1. ���In dit Reglement wordt overgenomen de terminologie van de Statuten, 
waarmee we hier en in het vervolg bedoelen de Statuten van de Sportvereniging 
“ODIZ FROGS”.  

De kleuren van de vereniging zijn: BLAUW-WIT.  

VERKRIJGEN VAN HET LIDMAATSCHAP.  

Artikel 2. ��� 

Zij die als lid wensen toe te treden, moeten zich hiervoor schriftelijk wenden tot de 
Secretaris. Minderjarigen hebben bij aanvraag van het Lidmaatschap van de 
Vereniging de handtekening van hun wettige vertegenwoordiger nodig. ���De 
aanvraag wordt gedaan bij door het Bestuur ter beschikking te stellen formulieren 
met vragenlijst. ���Het Bestuur kan vorderen dat in het formulier verstrekte gegevens 
door deugdelijke bewijzen wordt gestaafd. ���Komt de kandidaat naar het oordeel van 
het Bestuur voor lidmaatschap in aanmerking, dan wordt de aanvraag door de 
Secretaris onverwijld bekend gemaakt op de website. ���Binnen acht (8) dagen na de 
bekendmaking kan ieder gewoon stemgerechtigd lid onder opgave van redenen 
schriftelijk bezwaar maken tegen de toelating. ���Na het verstrijken van deze termijn 
beslist het Bestuur met bekwame spoed. ���Indien tot toelating wordt besloten, wordt 
hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager. ���Voorts wordt de toelating 
bekend gemaakt op dezelfde wijze als ten aanzien van het aanvragen is bepaald. 
Een afwijzende beslissing wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de 
aanvrager en de betrokken commissie medegedeeld.  

Artikel 3. ��� 

Tegen de beslissing van het Bestuur kan men zich beroepen op de eerstvolgende 
Algemene Vergadering, alwaar bij meerderheid van geldige stemmen wordt beslist 
over al dan niet aannemen van betrokken kandidaat.  

Artikel 4. ��� 

Het Lidmaatschap eindigt als bepaald in de Statuten.  

Artikel 5. ��� 



Opzegging van het Lidmaatschap moet geschieden:  

-  met een termijn van minstens één (1) maand, schriftelijk aan de Secretaris 
van de vereniging.  

Artikel 6. ��� 

Door bedanken wordt een lid of donateur, als bedoeld in de Statuten artikel vier 
(4), niet ontheven van de verplichting tot betaling van contributie noch van 
eventuele andere financiële verplichtingen, zoals boete’s enz., over het lopende 
verenigingsjaar.  

Artikel 7. ��� 

Bij royement door het Bestuur wegens het schaden der belangen van de 
vereniging, volgt uitsluiting van alle activiteiten in de vereniging.Dit royement 
wordt via een aangetekend schrijven bekend gemaakt.Tegen deze beslissing van 
het Bestuur kan men zich beroepen op de eerst volgende Algemene 
Ledenvergadering.  

Artikel 8. ��� 

Bij royement door het Bestuur wegens wanbetaling, volgt uitsluiting van alle 
activiteiten in de vereniging.Als de schuld is voldaan, kan het royement worden 
opgeheven.  

Artikel 9. ��� 

De namen der geroyeerde leden worden op door het Bestuur te bepalen wijze 
gepubliceerd op de website. De door hen betaalde contributie wordt niet, ook niet 
ten dele, terugbetaald.  

VERPLICHTINGEN DER LEDEN.  

Artikel 10. ��� 

Ieder lid wordt geacht de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen.  

Artikel 11. 

���Ieder lid wordt geacht in het bezit te zijn en kennis te nemen van een exemplaar 
van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement. Een exemplaar kan worden 
gedownload van de officiële ODIZ-Frogs-website of, indien men niet in het bezit 
van een computer is, kosteloos aan het lid worden verstrekt. Bij eventuele 
geschillen kan een lid zich er niet op beroepen de Statuten en het Huishoudelijk 



Reglement niet te bezitten.  

Artikel 12. ��� 

Alle besluiten door de Algemene Vergadering genomen zijn bindend voor alle 
leden, ongeacht of deze vertegenwoordigd waren bij het nemen van het besluit.De 
leden zijn gehouden tot een goede uitvoering hiervan mede te werken.  

Artikel 13. 

���De contributie van de leden wordt op voorstel van het Bestuur door de Algemene 
Vergadering vastgesteld. Bondskosten van de KNBSB en/of NJBB worden 1 op 1 
aan de betreffende leden doorberekend. 

Artikel 14. ��� 

Ereleden en Leden van Verdienste zijn vrijgesteld van contributiebetaling.  

Artikel 15. ��� 

De contributie moet bij vooruitbetaling worden gedaan.De contributieachterstand 
van de leden mag niet meer dan twee (2) maanden bedragen.Indien het 
achterstallige bedrag niet is voldaan veertien (14) dagen na datum van een 
schriftelijke aanmaning door het Bestuur, kan het Bestuur een boete inclusief 
administratiekosten in rekening brengen en handelen als bepaald in artikel 8 van 
dit Reglement.  

Artikel 16. ��� 

Opzettelijke beschadigingen van eigendommen van de Vereniging van de door 
haar in huur of bruikleen genomen goederen of lokalen, komt voor rekening van 
de dader(s).De schade wordt door het Bestuur bepaald.  

RECHTEN DER LEDEN.  

Artikel 17. ��� 

Ereleden hebben geen financiële verplichtingen tegenover de Vereniging, doch 
staan overigens wat hun rechten en plichten betreft, gelijk aan gewone leden.  

Artikel 18. ��� 

Leden van Verdienste hebben geen financiële verplichtingen tegenover de 
Vereniging, doch staan overigens wat hun rechten en plichten betreft, gelijk aan 
gewone leden.  



Artikel 19. ��� 

Leden hebben het recht: 

a;  tot deelname aan alle sportieve evenementen en alle ontspannings- 
en andere evenementen in het kader van de vereniging 

b; . ���tot het bijwonen van de Algemene vergadering, het daarin 
deelnemen aan de beraadslagingen, het doen voorstellen, het 
indienen van amendementen en het uitbrengen van een stem.  

 

c;  tot schriftelijk indien van voorstellen en voordragen van 
kandidaatsbestuursleden aan de Algemene Vergadering.  

Artikel 20. ��� 

Begunstigers hebben het recht tot het bijwonen van Algemene Vergaderingen en 
het daarin uitbrengen van een adviserende stem.  

Artikel 21. ��� 

Jeugdleden hebben het recht tot deelname aan alle sportieve evenementen en alle 
ontspannings- en andere evenementen in het kader van de Vereniging, mits 
daaraan door het bestuur geen leeftijdsgrenzen zijn gesteld.  

BESTUUR.  

Artikel 22 

Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie (3) leden, te weten:  

  -  de Voorzitter ��� 

  -  de secretaris ��� 

  -  de penningmeester. ��� 

Één en ander eventueel uitgebreid met Vice-voorzitter en/of commissarissen. ��� 

Artikel 23. ��� 

De Bestuursleden worden uit de stemgerechtigde leden gekozen. Op de jaarlijkse 
Algemene Vergadering treden af: ��� 



 a;  de Voorzitter, de Penningmeester en ten minste twee (2) 
commissarissen op de even jaren. ��� 

 b;  de Secretaris, de Vice-voorzitter en ten minste twee (2) 
commissarissen op de oneven jaren. ��� 

Zij zijn terstond herkiesbaar. ��� 

Artikel 24. ��� 
 

Het Bestuur is belast met de uitvoering van dit Reglement en van de door de 
Algemene Vergadering genomen besluiten.  
 

Artikel 25. ��� 

Het Bestuur formeert uit zijn midden een Dagelijks Bestuur van drie (3) leden, 
bestaande uit de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester.Het Dagelijks 
Bestuur behandelt die zaken welke geen uitstel gedogen en niet van ingrijpende 
aard zijn, evenals die zaken welke door het Bestuur het Dagelijks Bestuur zijn 
opgedragen.Het brengt van haar verrichtingen verslag uit op de eerstvolgende 
Bestuursvergadering.  

Artikel 26. ��� 

De Voorzitter leidt de Bestuurs- en Algemene Vergaderingen.Hij heeft het recht 
daarin de discussie te sluiten wanneer hij meent dat de Vergadering voldoende is 
ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen indien ten minste tweederde (2⁄3) 
der aanwezige stemgerechtigde leden zich hier vóór verklaren. ���Hij is de 
woordvoerder van het Bestuur.Hij kan stukken de uitgaande stukken van de 
Vereniging mede ondertekenen, zo hij zulks verlangt.Hij is beslast met de zorg 
van de representatie van de Vereniging.  

Artikel 27. ���Bij ontstentenis van de Voorzitter treedt in diens plaats:  

 a;   de Vice-voorzitter. ��� 

 b;   een door het Bestuur uit zijn midden gekozen lid, indien het Bestuur niet 
voltallig is. ��� 

Artikel 28. ��� 

De Secretaris voert namens het Bestuur de briefwisseling van de Vereniging.Hij 
ondertekent alle uitgaande correspondentie en houdt een kopie van alle van het 
Bestuur uitgaande stukken.Hij heeft het beheer over het archief en is er 



aansprakelijk voor. Bestuursbesluiten worden door hem, voor zover het Bestuur 
dit nodig oordeelt, gepubliceerd. ���In de Algemene Vergadering bedoelt in artikel 
éénenveertig (41) brengt hij namens het Bestuur verslag uit over het afgelopen 
verenigingsjaar.  

Artikel 29. ��� 

De Penningmeester beheert de gelden van de Vereniging en zorgt voor alle aan de 
Vereniging toekomende baten.Hij doet die uitgaven, welke het gevolg zijn van de 
toepassing van dit Reglement en van de uitvoering van de besluiten van de 
Algemene Vergadering.Voor alle andere uitgaven heeft hij de machtiging van het 
Bestuur nodig. ���Hij draagt er zorg voor dat de bezittingen van de Vereniging tegen 
schade worden verzekerd.Hij is verplicht de Bestuursleden en/of kascommissie, 
genoemd in artikel achtendertig (38), op hun verzoek te allen tijde inzage van zijn 
administratie en kas te geven.Hij is verplicht kwitanties of kasstukken voor zijn 
uitgaven te vragen. Hij zorgt, in overleg met het Bestuur, voor een veilige 
deponering van de gelden van de Vereniging. In de Algemene Vergadering 
bedoeld in artikel éénenveertig (41), dient hij een begroting van inkomsten en 
uitgaven betreffende het lopende boekjaar en legt verantwoording af over het 
afgelopen boekjaar.  

Artikel 30. ��� 

De boeken en bescheiden van de Penningmeester en geldmiddelen van de 
Vereniging worden, zovaak zij dit wenst, doch minstens één (1) maal per jaar 
gecontroleerd door de kascommissie bedoeld in artikel achtendertig (38).  

Artikel 31. ��� 

Wanneer de Penningmeester tussentijds aftreedt, is de Kascommissie verplicht 
binnen twee (2) weken diens boeken en bescheiden alsmede geldmiddelen van de 
vereniging te controleren en binnen één (1) week hiervan verslag uit te brengen 
aan het Bestuur, waarna ten spoedigste een Algemene Vergadering wordt belegd.  

Artikel 32. ��� 

De commissarissen staan de andere Bestuursleden desgewenst bij.  

Artikel 33. ��� 

De Voorzitter geeft wanneer hij tussentijds wil aftreden, hiervan ten minste drie 
(3) weken van te voren kennis aan zijn plaatsvervanger, bedoeld in artikel 
zevenentwintig (27). ���In deze vacature wordt voorzien bij een Algemene 
Vergadering, welke binnen één (1) maand na het ontstaan van de vacature moet 
worden gehouden. ���Indien een ander Bestuurslid tussentijds wil aftreden, is hij 



verplicht van zijn voornemens ten minste drie (3) weken van te voren aan de 
Voorzitter kennis te geven.In deze vacature wordt dan op de eerstvolgende 
Algemene Vergadering voorzien.  

Artikel 34. ��� 

Wanneer de meerderheid van het Bestuur of dit College in haar geheel wenst af te 
treden, moet daarvan ten minste één (1) maand van te voren mededeling aan de 
leden worden gedaan. ���In dit geval moet op een, binnen kortst mogelijk termijn uit 
te schrijven Algemene Vergadering, een nieuw Bestuur worden gekozen.De 
Bestuursleden kunnen eerst dan hun functie neerleggen, wanneer zij de onder hun 
rustende bescheiden, gelden, andere voorwerpen of middelen toebehorende aan de 
Vereniging, hebben overgedragen. ���Indien zij in gebreke blijven zal opvordering bij 
deurwaardersexploot geschieden.De kosten hier uit voortvloeiende zijn voor 
rekening van het aftredende Bestuurslid.  

Artikel 35. ��� 

Besluiten van het Bestuur, in overeenstemming met artikel achtentwintig (28) ter 
algemene kennis gebracht, zijn bindend voor alle leden tot aan de eerstvolgende 
Algemene Vergadering, welke het besluit kan bekrachtigen of doen vallen.  

Artikel 36. 

���Een Bestuurslid dat zijn functie niet behoren vervuld of blijk geeft van 
onbekwaamheid in de uitoefening van zijn taak, kan zowel op voorstel van de 
meerderheid van het Bestuur als op verzoek van de leden door middel van een 
bezwaarschrift dat bekrachtigd moet zijn door vijfentwintig (25) handtekeningen 
van stemgerechtigde leden, worden geschorst tot aan en uit te schrijven Algemene 
Vergadering. ���De Algemene Vergadering kan de schorsing opheffen of het 
betrokken Bestuurslid uit zijn functie ontheffen.  

KASCOMMISSIE.  

Artikel 38. ��� 

De Kascommissie bestaat uit drie (3) stemgerechtigde leden, nietbestuursleden en 
wordt door de Algemene Vergadering uit de stemgerechtigde leden gekozen. ���Zij 
controleert de boeken, bescheiden en geldmiddelen van de Vereniging welke bij 
de Penningmeester berusten, ten minste één (1) maal per jaar. ���Binnen één (1) week 
brengt zij rapport uit van haar bevindingen van elk onderzoek aan de Algemene 
Vergadering, al dan niet vergezeld van een voorstel tot verlening van kwijting en 
décharge van de Penningmeester over het afgelopen boekjaar.Voorts vergadert de 
commissie zo vaak als haar meerderheid dit wenselijk acht. ���Geen lid kan langer 



dan twee (2) achtereenvolgende jaren deel van deze commissie uitmaken.  

Artikel 39. ��� 

De kascommissie aanvaardt haar taak onmiddellijk na haar benoeming en 
beëindigd deze wanneer de nieuwe commissie is benoemd.Treedt tussentijds een 
lid van de commissie af, dan voorziet het Bestuur zonodig in de vacature.  

Artikel 40. ��� 

Vergaderingen worden onderscheiden in Algemene- en Bestuursvergaderingen.  

Artikel 41. ��� 

Het Bestuur schrijft een Algemene Vergadering uit:  

a;  tussen één januari en één juli. ��� 

b;  op verlangen van ten minste drie (3) Bestuursleden. ��� 

c;  op verlangen van ten minste vijfentwintig (25) stemgerechtigde leden. ��� 

d;  overeenkomstig het bepaald in de artikelen éénendertig (31) en zesendertig 
(36). ��� 

In gevallen van sub b en c moet het verzoek schriftelijk en met redenen omkleed 
bij het Bestuur worden ingediend. ���Deze Algemene Vergaderingen moeten zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk één (1) maand na binnenkomst van verzoek 
worden gehouden.  

Artikel 42. 

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering bedoeld in artikel éénenveertig (41) wordt 
onder andere:  

a; verslag uitgebracht volgens artikel achtentwintig (28). ��� 

b; verslag uitgebracht volgens artikel negenentwintig (29). ��� 

c; verslag uitgebracht door de kascommissie volgens artikel achtendertig (38).  

d; het Bestuur voor het volgende verenigingsjaar gekozen. ��� 

e; de Kascommissie gekozen volgens artikel achtendertig (38).  

f; de contributie vastgesteld volgens artikel dertien (13).  



Artikel 43. ��� 

De schriftelijke aankondiging en agenda voor de Algemene Vergadering moeten 
ten minste veertien (14) dagen voor de dag van de vergadering worden 
gepubliceerd.  

Artikel 44. ��� 

Voorstellen van leden, te behandelen op de Algemene Vergadering, moeten één 
(1) week van te voren bij de Secretaris worden ingediend.  

Artikel 45. ��� 

Kandidaten voor het Bestuur en de Kascommissie, te kiezen op de Algemene 
Vergadering bedoeld in artikel éénenveertig (41) moeten worden gesteld op een 
door ten minste tien (10) leden ondertekende voordracht, welke uiterlijk één (1) 
week voor de algemene Vergadering bij de Secretaris moet zijn 
ingediend. ���Vergezeld van een verklaring der kandidaten, waarin zij zich bereid 
verklaren een eventuele benoeming te aanvaarden.Het Bestuur is verplicht de 
leden uiterlijk twee (2) weken voordien mede te delen, welke functionarissen niet 
herkiesbaar zijn in de Algemene Vergadering.  

Artikel 46. 

���Een Algemene Vergadering is slechts wettig wanneer ten minste éénvijfde (1/5) 
van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.Indien door onwettigheid van de 
eerste Algemene Vergadering een tweede noodzakelijk is, zal deze, ongeacht het 
leden dat aanwezig is, altijd het recht hebben wettige besluiten te nemen, mits de 
agenda onveranderd blijft.De Vergadering moet dan plaats hebben binnen één (1) 
week na de uitgestelde Vergadering  

Artikel 47. ���Bestuursvergaderingen worden belegd:  

 a;  één (1) maal per week. ��� 

 b;  op verlangen van de Voorzitter. ��� 

 c;  op verlangen van ten minste drie (3) Bestuursleden. ��� 

Wettige besluiten kunnen slechts genomen worden indien de meerderheid van de 
Bestuursleden aanwezig is.  

STEMMINGEN.  

Artikel 48. ��� 



Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.Over zaken wordt mondeling 
gestemd, tenzij de meerderheid der Vergadering schriftelijke stemmingen wenst.  

Artikel 49. ��� 

Van onwaarde zijn:  

 a;   blanco stembriefjes. ��� 

 b;   stembriefjes die niet duidelijk en/of niet éénduidig zijn. ��� 

 c;   ondertekende stembriefjes. ��� 

 d:  stembriefjes waarop andere aanduidingen en/of mededelingen komen. 

 ���e;  stembriefjes waarop een persoon wordt genoemd die niet kandidaat is 
gesteld.  

Artikel 50. ��� 

Verkiezingen geschieden en besluiten worden genomen met de volsterkte 
meerderheid van stemmen, tenzij dit Reglement anders bepaald.Bij staking van 
stemmen over personen heeft een herstemming plaats. Staken de stemmen 
wederom, dan beslist het lot.Staken de stemmen over een voorstel, dan is dit 
voorstel verworpen.  

Artikel 51. ��� 

Wanneer een te vervullen functie geen van de kandidaten bij een eerste stemming 
het vereiste aantal stemmen op zich heeft verenigd, heeft een herstemming plaats 
waarbij gekozen moet worden uit het dubbeltal van de te verkiezen 
functionarissen, gevormd door hen, die de meeste stemmen op zich verenigd 
hadden. ���Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer 
kandidaten dan een dubbeltal voor herstemming in aanmerking, dan heeft 
herstemming tussen deze alleen plaats.  

Artikel 52. ��� 

Als een gekozene voor de benoeming bedankt, heeft een nieuwe stemming plaats.  

Artikel 53. ��� 

Een stemming mag niet ten doel hebben uit te maken welke van de twee (2) 
voorstellen het verkieslijkst is. Over elk voorstel wordt naar volgorde van 
indiening gestemd, tenzij het later ingediende voorstel door de Voorzitter van 
verdere strekking dan het vorige geacht.In dit geval wordt eerst of uitsluitend over 



het later ingediend voorstel gestemd, tenzij de Vergadering met ten minste 
tweederde (2/3) der geldige stemmen anders beslist.  

Artikel 54. ��� 

Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze voor het 
voorstel in stemming en wel volgens volgorde van indiening, tenzij een later 
ingediend amendement door de Voorzitter van verdere strekking dan een daarvoor 
ingediend wordt geacht.In dit geval wordt eerst of dan uitsluitend over het later 
ingediend amendement gestemd, tenzij de Vergadering met tweederde (2/3) der 
geldige stemmen anders beslist.  

SCHORSINGEN.  

Artikel 55. ��� 

Leden kunnen voor een bepaalde tijd wegens wangedrag worden geschorst door 
het bestuur, waarbij zij gedurende de schorsing geen toegang hebben tot de 
bijeenkomsten en/of terreinen.  

Het Bestuur geeft de geschorste personen per aangetekende brief kennis van hun 
schorsing met reden en tijdsduur en publiceert hun namen.  

Artikel 56. ��� 

De mogelijkheid tot verweer bestaat binnen één (1) week na schorsing bij het 
Bestuur.  

OFFICIEELE MEDEDELINGEN.  

Artikel 57. ���Het Bestuur bepaalt op welke wijze de officieel mededelingen, de 
vereniging betreffende, ter kennis aan de leden wordt gebracht.De redactie en 
uitgave berust bij het Bestuur.  

SLOTBEP ALINGEN.  

Artikel 58. ��� 

De kleuren van de vereniging zijn: BLAUW-WIT.  

Artikel 59. ��� 

De uitgaven van de vereniging worden bestreden uit de contributies, toevallige 
baten en donaties.  



Artikel 60. 

���Door zijn toetreden verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de Statuten 
en aan het Huishoudelijk Reglement en verder aan alle wettig genomen besluiten.  

Artikel 61. 

���De vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of zoek raken van 
eigendommen van leden of derden, tenzij door het Bestuur een overeenkomst is 
aangegaan.  

Artikel 62. ��� 

Onkosten door Bestuur, Commissies en leden, in het belang der vereniging 
gemaakt, kunnen na voorafgaande goedkeuring van het Bestuur, worden vergoed.  

Artikel 63. ��� 

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement treden onmiddellijk na kennisgeving 
aan de leden in werking, tenzij de Algemene Vergadering die tot wijziging 
besloot, daarvoor een andere datum bepaalde.  

Artikel 64. ��� 

Wijzigingen van de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement kunnen slechts 
worden aangebracht door de Algemene Vergadering, waarin tweederde (2/3) der 
geldige stemmen zich met de wijziging akkoord verklaard. ���Voorstellen 
dienaangaande moeten bij de Secretaris zijn ingediend minsten één (1) week vóór 
de datum waarop de Algemene Vergadering, bedoeld in artikel éénenveertig (41), 
is vastgesteld om te worden behandeld.  

Artikel 65. ��� 

Alle nieuwe artikelen, evenals veranderingen in voordien bestaande artikelen 
moeten door de Secretaris, met vermelding van de datum van ingang, worden 
ingeschreven in het officiële exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement.  

Artikel 66. ��� 

De Algemene Vergadering kan met tweederde (2/3) der geldige stemmen 
dispensatie verlenen van de bepalingen van dit Reglement, benevens van alle 
gemaakte en/of te maken bepalingen.  

Artikel 67. ��� 



De ontbinding der vereniging kan slechts geschieden zoals in artikel negentien 
(19) van de Statuten bepaald. Een voorstel daartoe moet uiterlijk twee (2) weken 
van te voren door ten minste tweederde (2/3) van de leden bij het Bestuur worden 
ingediend.  

Artikel 68. ��� 

Bij ontbinding der vereniging wordt een eventueel batig saldo besteed en een 
nadelig saldo vereffend, volgens besluit der Algemene Vergadering welke tot 
ontbinding besluit, zulks inachtneming van artikel twintig (20) der Statuten.  

Artikel 69. ��� 

Indien een artikel van de Statuten en/of dit Reglement voor verschillende uitleg 
vatbaar is, zal de uitleg van het Bestuur van kracht zijn.  

Artikel 70. ��� 

In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur, behoudens 
verantwoording aan de Algemene Vergadering.  

Artikel 71. ��� 

De leden worden geregistreerd in een centraal register.  

Artikel 72. ��� 

Dit Reglement treedt in werking op de dag waarop de Algemene Vergadering het 
heeft vastgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

	  


