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vertegenwoordiger(s) (hierna allen steeds te noemen: wettelijke
vertegenwoordigers) en meedoen aan de activiteiten van de vereniging, Op
de toelating van jeugdleden is het bepaalde in lid 2 van overeenkomstige ---
toepassing. Een jeugdlid wordt met het bereiken van de zestienjarige leeftijd
met onmiddellijke ingang gewoon lid van de vereniging

5. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de ---
leden en de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden zijn
opgenomen.

Artikel 5----------
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of -----
overgan9.
Artikel 6----------
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid i-----------
b. door opzegging door het lid; ----------
c. door opzegging door de vereniging; -------
d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen -
het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een -
opzeggingstermijn van ten minste vier weken
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging
mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

voo rtd u ren ; - - - - - - - - - - -
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden

zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de ------
geldelijke rechten en verplichtingen);

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts --
geschieden tegen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming -
van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het -
lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren
indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer ---
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de
jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de -----
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De -----
betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving
in beroep te gaan bij de algemene vergadering
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. -
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een -----
daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste --
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen


