
STATUTEN VAN DE VOLKSTUINDERSVERENIGING "T KLOOSTER " TE RAAMSDONK 

Naam en zetel  

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam Volkstuindersvereniging " 't Klooster". 
2. Zij is gevestigd te Raamsdonk. 

Doel en middelen  

Artikel 2 
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het tuinieren als recreatie of hobby, 

speciaal op het volkstuincomplex genaamd " 't Klooster". 
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het in gebruik verwerven van grond; 
b. het aan haar leden in gebruik ter beschikking stellen van grond; 
c. het geven van voorlichting en adviezen; 
d. het verlenen van steun en bijstand aan haar leden terzake van uitoefening van het 

tuinieren indien zulks noodzakelijk is en op verzoek; 
e. het organisatorisch bezig zijn ten behoeve van haar leden; 
f. het verlenen van bemiddeling en advies bij zaken welke verband houden met het 

uitoefenen van het tuinieren; 
g. het bevorderen van de eenheid en saamhorigheid onder de leden en onder alien die 

zich het amateurtuinieren tot hobby of recreatie gekozen hebben; 
h. in het algemeen alle wettige middelen welke tot bereiking van het doel van de vereniging 

bevorderlijk kunnen zijn. 

Duur 

Artikel 3 
De vereniging zal blijven voortbestaan zolang de Algemene Ledenvergadering niet anders 
beslist en zulks te rekenen vanaf 18 november 1980. 

Lidmaatschap 

Artikel 4 
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. 
2. Aileen hij die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan aspirant-lid van de vereniging worden. 
3. Aspirant-lid is hij die zich als zodanig bij het bestuur van de vereniging heeft aangemeld. 
4. Het aspirant-lid, aan wie door het bestuur grond van de vereniging ter beschikking wordt 

gesteld, is met ingang van de dag, waarop het daartoe strekkende bestuursbesluit is 
genomen, gewoon lid van de vereniging. 

5. Erelid is hij, die door de Algemene Ledenvergadering wegens zijn bijzondere verdiensten 
tot erelid is benoemd. 

6. Waar in deze statuten sprake is van "lid" of "leden" van de vereniging, worden daaronder 
verstaan zowel gewone als ereleden van de vereniging, tenzij uit de statuten 
ondubbelzinnig anders blijkt. 

Artikel 5 
Elk lid van de vereniging is verplicht de statuten en reglementen van de vereniging in acht 

te nemen. 
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Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid; 
b. door schriftelijke opzegging door het betrokken lid; de opzegging kan tegen elke datum 

geschieden zonder dat daartoe enige opzeggingstermijn behoeft te worden in acht 
genomen; 

c. door schriftelijke opzegging door de vereniging; de opzegging kan tegen elke datum 
geschieden zonder dat daartoe enige opzeggingstermijn behoeft te worden in acht 
genomen. De vereniging kan het lidmaatschap van een lid opzeggen wegens het 
herhaaldelijk en al of niet opzettelijk niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze nakomen van 
de verplichtingen, welke bij of krachtens de wet, deze statuten en de reglementen van de 
vereniging aan de leden zijn of worden opgelegd, alsook wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; de opzegging 
geschiedt door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, dat slechts kan worden 
genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. 
Het bestuur van de vereniging stelt het betrokken lid onverwijld schriftelijk en met 
opgave van redenen in kennis van het ontzettingsbesluit. 

2. In de vergadering waarin over de opzegging van of de ontzetting uit zijn lidmaatschap wordt 
beraadslaagd, heeft het betrokken lid het recht zich te verantwoorden en te verdedigen. 

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijven, tenzij de Algemene 
Ledenvergadering anders besluit, de jaarlijkse bijdragen voor het geheel aan de vereniging 
verschuldigd. 

4. Nochtans sluit een lid dat zijn lidmaatschap opzegt binnen een maand nadat bevoegdenlijk 
een besluit is genomen waarbij zijn verplichtingen zijn verzwaard, daarmede de 
toepasselijkheid van het bedoelde besluit te zijnen opzichte uit. 

Het bestuur 

Artikel 7 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten 
hoogste een door de Algemene Ledenvergadering te bepalen aantal leden. 

2. Slechts meerderjarige personen kunnen bestuurslid zijn. 
3. De leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering uit de 

gewone leden van de vereniging. De uitverkiezing geldt voor ten hoogste drie jaren. 
4. a. De voorzitter wordt in functie gekozen. 

b. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. 
5. De voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen vormen het dagelijks bestuur van de 

vereniging. 
6. De wijze van kandidaatstelling voor het bestuurslidmaatschap wordt geregeld in het 

huishoudelijk reglement van de vereniging. 
7. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast met inachtneming van de in lid 3 bepaalde 

maximale zittingsduur. 
8. Bij ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden wordt het bestuur gevormd door de 

overblijvende bestuursleden, casu quo het enige overblijvende bestuurslid, die / dat alsdan 
belast zullen / zal zijn met de taak welke aan het bestuur bij of krachtens de wet of deze 
statuten is opgedragen en die / dat de rechten uitoefenen / uitoefent welke bij of krachtens de 
wet of deze statuten aan het bestuur zijn toegekend, onverminderd het bepaalde in art. 10 lid 
4. 

9. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst en 
ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van de voorzitter kan slechts worden 
genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. In de vergadering, waarin over de schorsing of het ontslag van een 
bestuurslid wordt beraadslaagd, heeft het betrokken bestuurslid het recht zich te 
verantwoorden en te verdedigen. 
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10. Indien niet binnen twee maanden, nadat ten aanzien van een bestuurslid diens schorsing is 
ingegaan, door de Algemene Ledenvergadering een besluit is genomen tot verlenging of 
opheffing dier schorsing dan wel tot ontslag van de betrokken bestuurder, dan zal hij 
terstond na het verstrijken van die termijn zijn werkzaamheden geheel hervatten. 

11. Indien de plaats van een bestuurder vaceert moet daarin zo spoedig mogelijk door de 
Algemene Ledenvergadering worden voorzien. 

12. Bij ontbreken van een voorzitter alsmede bij diens ontstentenis of belet wordt het 
voorzitterschap tijdelijk waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen andere 
bestuurder. 

13. Bij ontstentenis of belet van de secretaris en / of van de penningmeester wordt diens 
functie met alle daarin verbonden bevoegdheden en verplichtingen waargenomen door een 
of meer door het bestuur aan te wijzen andere bestuurders. 

14. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: 
a. het verstrijken van de termijn waarvoor de uitverkiezing van de betrokken bestuurder 

geldt; de betrokken bestuurder is hierna terstond herkiesbaar, mits hij overigens voldoet 
aan alle vereisten welke bij de wet of deze statuten aan zijn verkiesbaarheid tot 
bestuurslid zijn gesteld; 

b. ontslag van de betrokken bestuurder door de Algemene Ledenvergadering; 
c. aftreden door de betrokken bestuurder en wanneer hij onder curatele wordt gesteld; 
d. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken bestuurder. 

Artikel 8 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en met het uitvoeren van de 

besluiten van de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur draagt er voorts zoveel mogelijk 
zorg voor dat de statuten en reglementen van de vereniging worden nageleefd. 

2. Het bestuur heeft vooraf machtiging nodig van de Algemene Ledenvergadering voor het 
nemen van bestuursbesluiten, strekkende tot het bezwaren van de vereniging tot een 
bedrag hoger dan € 250,--. 

3. Na daartoe door de Algemene Ledenvergadering te zijn gemachtigd is het bestuur bevoegd 
zich in de uitvoering van zijn taak op kosten van de vereniging door een of meer adviseurs te 
doen bijstaan. 

4. Het dagelijks bestuur is, behalve hetgeen elders in deze statuten daaromtrent is bepaald, in 
het bijzonder belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met het uitvoeren van 
de besluiten van het bestuur. 

5. Een bestuurslid heeft nimmer het recht zich in diens hoedanigheid in de vereniging te doen 
vertegenwoordigen. 

Artikel 9 
Het bestuur heeft dezelfde verplichtingen als in artikel 5 aan elk lid van de vereniging is 
opgelegd. 

Artikel 10 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls zulks voor de uitvoering van de hem bij de wet of 
krachtens deze statuten opgedragen taak wenselijk is, zo dikwijls de voorzitter zulks nodig 
oordeelt en voorts zo dikwijls een of meer der in functie zijnde bestuursleden schriftelijk en 
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter verzoeken 
een bestuursvergadering bijeen te roepen; in het laatste geval is de voorzitter verplicht aan 
dit verzoek gevolg te geven zodanig, dat binnen één maand na verzending van het verzoek 
een bestuursvergadering kan worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoeker(s) zelf 
bevoegd is (zijn) een bestuursvergadering bijeen te roepen. 

2. De wijze van bijeenroepen van bestuursvergaderingen wordt in het huishoudelijk reglement 
van de vereniging geregeld. 

3. Indien een of meer bestuursleden niet, niet tijdig en / of niet op de juiste wijze tot een 
bestuursvergadering zijn opgeroepen, dan kunnen in die vergadering niet rechtsgeldig 
besluiten worden genomen, tenzij in een bestuursvergadering waar alle bestuursleden 
aanwezig zijn. 
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4. In een bestuursvergadering kunnen door het bestuur slechts besluiten worden genomen, 
indien meer dan de helft van het totaal der in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. 
Niettemin kan een besluit tot bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering, worden 
genomen in een bestuursvergadering, waarbij niet minder dan eenderde van het totaal der in 
functie zijnde bestuursleden aanwezig is. 

5. Besluiten van het bestuur mogen nimmer in strijd zijn met de statuten en reglementen van 
de vereniging of met besluiten van de Algemene Ledenvergadering. Voorzover door een 
besluit van het bestuur zodanige strijd ontstaat wordt dat besluit geacht niet te zijn 
genomen. 

6. Tenzij elders in deze statuten een andere meerderheid wordt voorgeschreven, worden alle 
besluiten zowel van het bestuur als van het dagelijks bestuur genomen met volstrekte 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 

7. Met inachtneming van hetgeen daaromtrent in deze statuten wordt bepaald, wordt de wijze 
waarop een bestuursvergadering gehouden, de wijze waarop in een bestuursvergadering 
wordt gestemd en de wijze waarop van het verhandelde in een bestuursvergadering 
notulen worden gehouden geregeld in het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

Artikel 11 

Het bestuur kan buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen. Besluiten kunnen alsdan 
slechts worden genomen, indien alle bestuursleden zich schriftelijk voor het betreffende 
voorstel hebben verklaard. 

Commissies 

Artikel 12 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 3 stelt het bestuur zodanige commissies in als 

hem gewenst mocht voorkomen. 
2. Elke door het bestuur ingestelde commissie voert de haar opgedragen taak uit onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur. 
3. Elke commissie kan afzonderlijk vergaderen. 
4. Een door het bestuur ingestelde commissie legt voorts aan het bestuur zo vaak rekening en 

verantwoording van haar financieel beheer af als het bestuur zal bepalen. 
5. Een door het bestuur ingestelde commissie is verplicht aan het bestuur alle door hem 

verlangde inlichtingen te verschaffen, hem desverlangd de door die commissie beheerde 
kas te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden van die commissie. 

6. Voor de toepassing van dit artikel worden met door het bestuur ingestelde commissies 
gelijkgesteld de personen of groepen van personen aan wie door het bestuur de uitvoering 
van een gedeelte van de aan het bestuur opgedragen taak is gedelegeerd. 

7. De last van een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur 
worden herroepen, zelfs zonder instelling van een andere commissie. 

Vertegenwoordiging  

Artikel 13 
In en buiten rechte wordt de vereniging vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur. Voor de 

beschikking over bank- en girosaldi is echter voldoende de handtekening van ten minste twee 
leden van het dagelijks bestuur. 
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De Algemene Ledenvergadering 

Artikel 14 
1. a. De Algemene Ledenvergadering is de vergadering van alle leden van de vereniging. 

b. De gewone leden van de vereniging worden door het bestuur tot een Algemene 
Ledenvergadering opgeroepen. De oproeping geschiedt niet later dan op de tiende dag 
voor die der vergadering. Tenzij in het huishoudelijk reglement van de vereniging anders 
wordt bepaald, bepaalt het bestuur de wijze van oproeping tot een Algemene 
Ledenvergadering. 

c. De Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de 
voorzitter van het bestuur. 

d. Van het verhandelde in een Algemene Ledenvergadering worden notulen gehouden 
door de secretaris van het bestuur. De notulen van een vergadering worden in de 
eerstvolgende vergadering vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Van die 
vaststelling zal blijken uit ondertekening van de notulen door degenen die in die 
eerstvolgende vergadering voorzitter en houder van die notulen zijn. 

e. leder gewoon lid heeft het recht de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, daarin het 
woord te voeren en daarin stemrecht uit te oefenen. Een lid heeft niet het recht zich ter 
Algemene Ledenvergadering te doen vertegenwoordigen. leder gewoon lid brengt ter 
Algemene Ledenvergadering één stem uit. 

f. Besluiten van de Algemene Ledenvergadering mogen nimmer in strijd zijn met de statuten 
en reglementen van de vereniging. Voor zover door een besluit van de Algemene 
Ledenvergadering zodanige strijd ontstaat wordt het besluit geacht niet te zijn genomen. 

g. Tenzij elders in deze statuten een andere meerderheid wordt voorgeschreven, worden alle 
besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid der 
geldig uitgebrachte stemmen. 

h. De wijze van stemmen wordt in het huishoudelijk reglement van de vereniging geregeld. 
2. a. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Ledenvergadering gehouden (jaarvergadering). 

De jaarvergadering wordt gehouden op een door het bestuur van de vereniging vast te 
stellen tijdstip, vallend binnen vijf maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar 
van de vereniging. 

b. De Algemene Ledenvergadering vergadert verder zo dikwijls zulks ter uitvoering van deze 
statuten of van de reglementen van de vereniging wordt gevorderd, zo dikwijls het bestuur zulks 
wenselijk oordeelt dan wel indien ten minste éénderde van het totaal aantal gewone leden 
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur het 
verzoek hebben gericht een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen; in het laatste geval is 
het bestuur verplicht tot het bijeen roepen van de Algemene Ledenvergadering op een termijn van 
niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek niet of niet tijdig gevolg wordt gegeven, kunnen 
de verzoekers zelf een Algemene Ledenvergadering bijeen roepen op de wijze als in het 
huishoudelijk reglement van de vereniging wordt bepaald. 

3. Buiten de vergadering kunnen de leden van de vereniging niet rechtsgeldig besluiten 
nemen. 

4. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die 
niet door de wet of bij of krachtens deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
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De geldmiddelen van de vereniging, boekjaar 

Artikel 15 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. het bij de oprichting aanwezig vermogen en de daaruit voortspruitende baten; 
b. contributies en andere bijdragen van de leden; 
c. huur- en pachtpenningen; 
d. subsidies; 
e. schenkingen en makingen; 
f. andere baten; 

2. De contributie der leden, de hoogte van de huur- en pachtprijzen en van de entreegelden 
worden vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. 

3. De Algemene Ledenvergadering kan voorts aan de leden van de vereniging andere 
bijdrageverplichtingen opleggen. 

4. Een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waardoor aan de leden en / of aspirant 
leden geldelijke verplichtingen, andere dan in lid 2 zijn bedoeld, worden opgelegd of 
bestaande geldelijke verplichtingen, andere dan in lid 2 zijn bedoeld, van de leden en / of 
aspirant-leden worden gewijzigd kan, indien door het te nemen besluit het totaal van de 
bedoelde geldelijke verplichtingen in enig kalenderjaar per lid niet meer gaan belopen dan 
50 % van de door een lid over dat kalenderjaar te betalen contributie, slechts worden 
genomen met een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen. 

Artikel 16 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt van 

18-11-1980 tot en met 31-12-1981. 
2. Het bestuur beheert de geldmiddelen en eigendommen van de vereniging. 
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee personen die 

geen deel mogen uitmaken van het bestuur van de vereniging (kascommissie). 
4. Uiterlijk twee weken voor iedere jaarvergadering maakt het bestuur schriftelijk een rekening 

en verantwoording op van het door hem in het laatst verstreken boekjaar gevoerde  
financieel beheer. Uiterlijk twee weken voor de jaarvergadering overlegt het bestuur de 
bedoelde rekening en verantwoording aan de kascommissie van de vereniging. 

5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar verlangde inlichtingen te 
verschaffen, haar desverlangd de kas en de waarden van de vereniging te vertonen, en 
inzage te geven van de boeken en bescheiden van de vereniging. 

6. De kascommissie is, na daartoe door de Algemene Ledenvergadering te zijn gemachtigd, 
bevoegd zich op kosten van de vereniging door een deskundige te doen bijstaan. 

7. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt ter 
jaarvergadering aan de Algemene Ledenvergadering van haar bevindingen schriftelijk verslag 
uit. Indien de kascommissie zich door een deskundige heeft doen bijstaan, wordt haar 
verslag door die deskundige mede ondertekend. 

8. Het bestuur is verplicht aan de Algemene Ledenvergadering op haar jaarvergadering zijn 
jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en 
verantwoording te doen van het door hem in het laatst verstreken boekjaar gevoerde 
bestuur. 

9. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de Algemene Ledenvergadering 
verlangde inlichtingen te verschaffen en desverlangd de kas en de waarden van de 
vereniging te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden van de vereniging. 

10. De vaststelling zonder voorbehoud van de in het vorig lid bedoelde rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor het door hem in het laatst verstreken 
boekjaar gevoerde financieel beheer. 
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11. In het huishoudelijk reglement van de vereniging worden (nadere) regelen gesteld betreffende het 
beheer der geldmiddelen, het innen der contributies, huur- en pachtpenningen en andere bijdragen, 
het opmaken van een begroting, de inrichting der door het bestuur op te maken rekening en 
verantwoording, de controle daarvan en andere financiële aangelegenheden van de vereniging. 

Wijziging der statuten  

Artikel 17 

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts worden genomen door de Algemene 
Ledenvergadering. 

2. De oproeping tot de Algemene Ledenvergadering, waarin de wijziging van deze statuten 
wordt behandeld, moet uitdrukkelijk de mededeling bevatten, dat aldaar wijziging van deze 
statuten zal worden voorgesteld, en moet de plaats aanduiden waar een woordelijk afschrift 
van het ontwerp van het voorgestelde besluit tot statutenwijziging ter inzage ligt voor alle 
leden van de vereniging. 

3. Degene(n), die de oproep doet / doen tot een Algemene Ledenvergadering waarin een 
voorstel tot wijziging van deze statuten zal worden behandeld, is / zijn verplicht vanaf de 
oproeping tot die vergadering tot de afloop daarvan een woordelijk afschrift van het ontwerp 
van het voorgestelde besluit tot statutenwijziging ter inzage te leggen voor alle leden van de 
vereniging op een voor ieder hunner toegankelijke plaats. 

4. Een besluit tot wijziging van deze statuten treedt, nadat het overeenkomstig de vorige leden 
van dit artikel rechtsgeldig is genomen, eerst in werking op de door de Algemene 
Ledenvergadering te bepalen datum. 

Ontbinding der vereniging  

Artikel 18 
1. De vereniging wordt ontbonden: 

a. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering; 
b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing van 

het faillissement wegens toestand van de boedel; 
c. door het geheel ontbreken van leden. 

2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen door de 
Algemene Ledenvergadering en niet anders dan op de wijze als - en na overeenkomstige toepassing 
van - hetgeen in het vorige artikel is bepaald voor het nemen van een besluit tot wijziging van deze 
statuten. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. 
3. Na haar ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar 
vermogen nodig is. 
4. Ingeval van ontbinding van de vereniging anders dan door insolventie na faillietverklaring 
geschiedt de vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging door het bestuur, tenzij de 
Algemene Ledenvergadering anders bepaalt. 

5. De bepalingen van deze statuten en van de reglementen van de vereniging blijven gedurende 
de vorenbedoelde vereffening zoveel mogelijk van kracht. Het bepaalde omtrent de 
benoeming, schorsing, ontslag, de bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur en de 
bestuursleden van de vereniging is als dan van overeenkomstige toepassing op de 
vereffenaars. 
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Reglementen 

Artikel 19 

1. De Algemene Ledenvergadering stelt de reglementen vast waarnaar in deze statuten wordt 
verwezen, met name een huishoudelijk reglement. 

2. De Algemene Ledenvergadering stelt voorts zodanige reglementen vast als haar gewenst 
mocht voorkomen. 

3. De reglementen van de vereniging mogen geen bepalingen bevatten welke strijden met de 
bepalingen van de wet en / of deze statuten en / of bestaande door de vereniging 
contractueel aangegane verplichtingen. 

Een besluit tot vaststelling of wijziging van een of meer reglementen van de vereniging, 
betrekking hebbende op geldelijke verplichtingen van de leden en / of aspirant-leden van de 
vereniging dan wel op de vereisten om aspirant-lid of gewoon lid van de vereniging te 
kunnen worden, kan slechts worden genomen nadat het ontwerp van zodanig besluit door 
de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd. 

Is zodanig besluit overeenkomstig het vorige lid rechtsgeldig genomen, dan treedt dat 
besluit eerst in werking op de door de Algemene Ledenvergadering te bepalen datum. 

Geschillen 

Artikel 20 

1. In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de 
vereniging voorzien, dan wel waarin verschil van mening bestaat omtrent de 
toepasselijkheid of de interpretatie van een of meer bepalingen van deze statuten en / of 
van de reglementen van de vereniging beslist het bestuur; ieder beroep op de rechter is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Alle geschillen hetzij tussen één of meer leden van de vereniging, hetzij tussen leden 
onderling, hetzij tussen andere organen en commissies van de vereniging onderling, 
worden beslist door het bestuur; ieder beroep op de rechter is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Alle geschillen hetzij tussen de bestuursleden onderling, hetzij tussen één of meer leden 
enerzijds en een of meer bestuursleden of het gehele bestuur anderzijds worden beslist 
door een door de Algemene Ledenvergadering te benoemen commissie; ieder beroep op 
de rechter is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Goedgekeurd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 1980. 

Raamsdonk, 

de secretaris, de voorzitter, 

J. Jansen M. den Dekker 

Gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering d.d. 31 januari 2003. 

Raamsdonk, 

de secretaris, de voorzitter, 

 
 


