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5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt,
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes --
(6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene
vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van
overeenkomsti ge toepassi ng

DONATEURS --------
Artikel 7 - - - - - - - - - -- ----- --- --------- ------
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen -
eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te ---
verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt --
vastgesteld
GELDMIDDELEN
Artikel 8----------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de maandelijkse bijdragen --

van de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere
inkomsten

2. Ieder lid is maandelijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.
Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat
ook de ere-leden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan
vrijgesteld

BESTUUR
Artikel 9----------
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen, die door

de algemene ledenvergadering worden benoemd uit de leden van de
vereniging en de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden

2. Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit --
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

3. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na zijn benoeming af, volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreding; de aftredende is steeds
terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger. --------

4. Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering -----
worden ontslagen of geschorst; voor een besluit daartoe is een meerderheid
vereist van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte -------
stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door -
een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken als bestuurslid of --
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, dan wel het -----
eindigen van het jeugdlidmaatschap van alle jeugdleden/ casu quo het enige
jeugdlid door wiens jeugdlidmaatschap het bestuurslid als zodanig kon ------
worden benoemd.-

6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet
volta I lig bestu u r blijft bestu u rsbevoegd.----------

Artikel 10 --------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan,

tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel -
dagelijks bestuur.

2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -


