Huishoudelijk Reglement
en
Statuten 2012

STATUTEN
Artikel 1
Naam
De vereniging draagt als naam: "Folière Foriening Súdwesthoeke" en wordt in deze
Statuten aangeduid als de vereniging.
Artikel 2
NBVV
Verhouding tot de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers: de vereniging onderschrijft het
doel en streven van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en zijn Statuten, voor zover
deze van toepassing zijn op dit punt en is de afdeling van deze Bond voor de Zuidwesthoek
van Fryslân.
Artikel 3
Zetel
De vereniging is gevestigd te Koudum in de gemeente Súdwest Fryslân.
Artikel 4
Doel
De vereniging stelt zich ten doel: bevordering en verbetering van de vogelliefhebberij in de
ruimste zin van het woord. Zij tracht dit te bereiken door:
a.
Het houden van vergaderingen;
b.
Het organiseren van cursussen, lezingen, film- of dia avonden, excursies en
tentoonstellingen.
c.
Het geven van voorlichting op het gebied van de vogelliefhebberij in de
ruimste zin en het uitwisselen van resultaten.
Artikel 5
Duur
De vereniging is opgericht op een en twintig januari negentienhonderd en zevenenzeventig
(21-01-1977). Te rekenen van een januari negentienhonderd zevenenzeventig is de duur
van de vereniging nader vastgesteld voor onbepaalde tijd.
Artikel 6
Looptijd
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 7
Ontbinding
Over wijziging van de in artikel 5 genoemde termijn van onbepaalde tijd, of over vroegere
ontbinding van de vereniging, beslist een Algemene Ledenvergadering onder de bepalingen
genoemd in artikel 22 van deze Statuten. Bij ontbinding geschiedt liquidatie met in
achtneming van de bepalingen van artikel 23 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 8
Leden
Lid kunnen worden, zij die zich willen toeleggen op de vogelliefhebberij met een minimum
leeftijd van 6 jaar. Over het al of niet toelaten beslist het bestuur, dat tevoren advies kan
inwinnen bij de Ledenvergadering. Het bestuur heeft het recht zonder opgaaf van redenen
aan de betrokkene, afwijzend te beschikken op het verzoek van het aspirant-lid.
De leden worden geacht akkoord te gaan met het doel en streven van de vereniging en
zullen zich toeleggen op stipte naleving van de Statuten en de Reglementen van de
vereniging en van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Zij die woonachtig zijn buiten het door de eerder genoemde Bond vastgestelde district,
waarin de vereniging is gevestigd, kunnen géén lid worden.

Artikel 9
Jeugdlid
Personen onder de leeftijd van achttien jaar zijn Jeugdlid.
Artikel 10
Rechten en plichten
Rechten en plichten van de in artikel 8 genoemde leden worden nader geregeld in het
Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
Artikel 11
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a.
Overlijden.
b.
Schriftelijke opzegging aan het bestuur, ingaande op de eerste van de maand en het
kwartaal volgend op waarin de opzegging plaats had, te weten: op 1 januari, 1 april,
1 juli, en 1 oktober, met een opzegtermijn van een kwartaal.
c.
Opzegging door het bestuur namens de vereniging: dit kan geschieden op grond van
- een contributieschuld: bij achterstand van meer dan drie maanden;
- wanneer een lid de door hem aanvaarde taak niet naar behoren vervuld;
- en voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, door de Statuten
aan het lidmaatschap gesteld, te voldoen;
- als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
d.
Ontzetting uit het lidmaatschap: kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de Statuten, Reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
e.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
f.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts geschieden door de meerderheid van
een Ledenvergadering waar minstens 2/3 van het aantal leden aanwezig is.
Wanneer dit vereiste aantal leden niet aanwezig is, beslist de eerstvolgende
Ledenvergadering bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
leden.
Een voorstel tot een ontzetting moet in de oproep voor de desbetreffende Ledenvergadering zijn vermeld, terwijl degene over wiens eventuele ontzetting uitspraak
zal worden gedaan, per aangetekend schrijven, tenminste tien dagen voor de datum
van genoemde Ledenvergadering, hiervan in kennis is gesteld. Betrokkene heeft het
recht zich op die Ledenvergadering te verdedigen.
g.
Van een besluit tot ontzetting staat voor betrokkene beroep open op de Algemene
vergadering van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Artikel 12
Bestuur
Het Bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf personen, te weten een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en twee of meer commissarissen. Voorzitter, secretaris
en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur wordt uit en door de leden
gekozen voor de tijd van vier jaar en vertegenwoordigen de vereniging in en buiten
rechten. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. Tussentijdse vacatures kunnen
op de eerstvolgende Ledenvergadering worden ingevuld. De als dan gekozene treedt af op
dezelfde datum als zijn voorganger.

Artikel, 13
Taken van het bestuur
Het Bestuur is belast met de leiding van alle zaken de vereniging betreffende. Het draagt
zorg voor de juiste naleving van de Statuten en het Reglement, bevordert de bloei van de
vereniging door alle wettige en aangepaste middelen en treedt daartoe op daar waar de
belangen van de vereniging behartigd moeten worden.
Artikel 14
Kandidaten
Door het bestuur en/of de leden kunnen kandidaten worden voorgesteld voor de functie
van bestuurslid:
a.
De kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren en wel tenminste acht dagen voor de
Algemene Ledenvergadering.
b.
Deze moet vergezeld gaan van een verklaring van de betrokken kandidaat, dat hij
een eventuele benoeming zal aanvaarden.
c.
Indien de kandidaatstelling door de leden gebeurt, zal dit door minstens drie leden
moeten geschieden.
Artikel 15
Middelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.
Contributie der leden
b.
Bijdragen der begunstigers
c.
Renten
d.
Eventuele andere baten.
De hoogte van de contributies worden jaarlijks door de Alg. Jaarvergadering vastgesteld.
Artikel 16
De Algemene Jaarvergadering wordt jaarlijks in de maand januari gehouden. Op de agenda
voor de jaarvergadering moeten de navolgende punten voorkomen:
 Jaarverslag secretaris
 Rekening en verantwoording van de penningmeester
 Verslag kaskommissie
 Bespreking beleid bestuur
 Vaststellen van de begroting
 Bestuursverkiezing
Artikel 17
Voorstellen van de leden voor de Algemene Jaarvergadering moeten minstens veertien
dagen van tevoren schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
Artikel 18
Een buitengewone Ledenvergadering kan slechts gehouden worden, wanneer daartoe naar
de mening van het bestuur zeer ernstige aanleiding bestaat. Voorts op verzoek van
tenminste een tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden. Dit verzoek moet met
redenen omkleed zijn en de punten aangeven waarvan behandeling wordt verlangd.
Het bestuur is verplicht binnen dertig dagen na ontvangst van een verzoek, een buitengewone Ledenvergadering te beleggen, onder vermelding van de plaats en de tijd waarop
deze gehouden zal worden. Voldoet het bestuur binnen de gestelde termijn niet aan het
verzoek tot bijeenroeping, dan zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping van een
buitengewone Ledenvergadering bevoegd.

Artikel 19
Kascommissie
Er wordt uit en door de leden een Kascommissie gekozen, voor het nazien van de boeken
en bescheiden van de penningmeester. Deze Kascommissie brengt op de Algemene Jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Bestuursleden kunnen niet tot lid van de Kaskommissie worden benoemd.
Er kan ook een tussentijdse controle worden gehouden. De penningmeester moet hiervan
tenminste veertien dagen van tevoren in kennis worden gesteld. Elk jaar treedt één van de
leden van de Kaskommissie af en wordt een nieuw lid gekozen. Kandidaten voor deze
functie moeten minstens één jaar lid zijn van de vereniging. Tussentijdse vacatures kunnen
op de eerstvolgende Ledenvergadering worden ingevuld.
Artikel 20
Stemmingen
Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij stemming over
personen of zaken is een absolute meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen vereist, tenzij in de Statuten of in het Reglement een andere meerderheid is
voorgeschreven. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
Wanneer bij stemming over personen geen absolute meerderheid van stemmen wordt
verkregen, vindt een tweede stemming plaats. De meerderheid van stemmen is dan
beslissend, tenzij in de Statuten of Reglementen anders is bepaald. Bij afwezigheid van
meer dan 3/4 van het aantal leden op een Jaarvergadering kunnen geen geldige besluiten
worden genomen. In de daarop volgende Ledenvergadering wordt het voorstel weer ter
tafel gebracht en ongeacht het aantal leden, kan dan een geldig besluit worden genomen.
Artikel 21
Statutenwijziging en ontbinding
In deze Statuten kunnen slechts wijzigingen worden aangebracht door een Algemene
Ledenvergadering en met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. Bij stemming
over genoemde veranderingen moet tenminste 3/4 van het aantal leden aanwezig zijn.
Indien genoemde stemming geen doorgang heeft kunnen vinden wegens het ontbreken
van het vereiste aantal leden, zal binnen 30 dagen opnieuw een Algemene Ledenvergadering worden belegd, die ongeacht het aantal bindende besluiten omtrent
Statutenwijzigingen kan nemen. In de oproep van de in dit artikel bedoelde vergadering zal
het te behandelen onderwerp Statutenwijziging worden vermeld.
Artikel 22
1 Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts genomen worden door een
Algemene Ledenvergadering en met tenminste 3/4 der uitgebrachte geldige
stemmen. Bij stemming over ontbinding moet tenminste 4/5 van het aantal leden
aanwezig zijn.
2 Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan is artikel 21 voor zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing.
3 Nadat een besluit tot ontbinding is genomen, wordt door de Algemene Ledenvergadering een Commissie van liquidatie benoemd, bestaande uit drie leden.
4 Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel van de
vereniging overeenstemmen.

Artikel 23
Slotbepalingen
1.
De Algemene Ledenvergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels
geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies en
entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van
uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der
vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst
voorkomt.
2.
Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de:
Algemene Ledenvergadering met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen
3.
Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van
of in strijd zijn met de bepalingen van de Wet of de Statuten, tenzij de afwijking
door de Wet of de Statuten wordt toegestaan.
Artikel 24
In alle gevallen waarin deze Statuten niet voorzien, of waarin twijfel bestaat omtrent de
toepassing van deze Statuten, beslist het Bestuur, onder verantwoording aan de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
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Artikel 1
Wie als lid van de vereniging wenst toe te treden, wendt zich mondeling en/of schriftelijk
tot één van de bestuursleden. Het nieuwe lid ontvangt een bevestiging van lidmaatschap,
ingaande per de eerste van de volgende maand en geldt tot wederopzegging.
Artikel 2
Hij die zijn lidmaatschap opzegt, of ontzet wordt uit het lidmaatschap, kan geen aanspraak
maken op reeds betaalde gelden of op eigendommen van de vereniging.
Artikel 3
Ontzetting uit het lidmaatschap als bedoelt, in artikel 11 van de Statuten, kan alleen
geschieden op grond van:
1.
Contributieschuld, bij een achterstand van meer dan 3 maanden.
2.
Schorsing ingevolge artikel 51 van de Statuten.
3.
Het handelen in strijd met enige bepalingen van de Statuten of Reglement
van de vereniging en/of van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Ontzetting uit het lidmaatschap ingevolge artikel 2, lid 1, geschiedt door het bestuur.
Ontzetting uit het lidmaatschap op grond van artikel 2, lid 2 kan slechts geschieden door de
meerderheid van een leden vergadering waar minstens twee/derde van het aantal leden
aanwezig is.
Artikel 4
Uit hun lidmaatschap van de vereniging ontzette leden kunnen niet opnieuw lid worden van
de vereniging.
Artikel 5
Leden en bestuursleden kunnen door het bestuur bij eenvoudige meerderheid van
stemmen geschorst worden vanwege:
1. Het niet naar behoren vervullen van een aanvaarde taak.
2. Wangedrag ten opzichte van de Bond, de vereniging of het bestuur.
Een door het bestuur geschorst lid wordt aan de eerstvolgende ledenvergadering
voorgedragen voor ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging.
Het betrokken lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van de schorsing en verliest tijdens
deze schorsing alle rechten aan het lidmaatschap verbonden.
Artikel 6
De contributie zal elk jaar tijdens de Algemene Jaarvergadering in de maand januari
worden vastgesteld, die dan van toepassing wordt voor het dan lopende kalenderjaar.
De contributie wordt voldaan op de eerste vergadering van elk kwartaal, of zo men dat
wenst kan dit ook éénmaal per jaar, en wel in de eerste vergadering van het nieuwe
kalenderjaar.
De Bondscontributie is bij de verenigingscontributie inbegrepen.
Leden jonger dan 18 jaar betalen de verenigingscontributie verminderd met 50%.
Sub-leden betalen de verenigingscontributie verminderd met 50%.

Artikel 7
Het beleid van de vereniging is opgedragen aan het Bestuur.
De voorzitter, secretaris en de penningmeester hiervan vormen het dagelijks bestuur.
Bestuursleden worden op de Algemene Jaarvergadering bij meerderheid van stemmen
gekozen.
Artikel 8
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar.
Tussentijdse vacatures kunnen op de eerstvolgende ledenvergadering worden ingevuld. De
als dan gekozene treedt af op dezelfde datum als zijn voorganger.
Artikel 9
Is een bestuurslid verhinderd zijn functie uit te oefenen, dan dient hij de voorzitter hiervan
direct in kennis te stellen.
Artikel 10
Taken van het bestuur:
 De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen.
Hij oefent toezicht uit op de handelingen van de secretaris en de penningmeester,
die hem van alles op de hoogte dienen te houden.
De voorzitter stelt in overleg met zijn medebestuurders het tijdstip en agenda vast
van de vergaderingen.
Hij tekent alle bescheiden die rechten en verplichtingen van de vereniging jegens
derden betreffen. Hij verleent en ontneemt het woord, kan vergaderingen schorsen
en een lid het verder spreken en bijwonen van een vergadering ontzeggen.
 De secretaris voert alle correspondentie, is belast met het bijhouden van het archief,
verzorgt de ledenlijst en zorgt dat de penningmeester tijdig van mutaties op de
hoogte wordt gesteld.
Hij is verder belast met het tijdig beleggen van vergaderingen en het uitbrengen van
een Jaarverslag.
Hij tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen van de vereniging jegens
derden betreffen.
 De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging
en is daarvoor aansprakelijk jegens de vereniging.
Het doen van betalingen tegen een deugdelijke kwijting.
Het samenstellen van een duidelijk verslag van ontvangsten en uitgaven betreffende
het lopende boekjaar, ter behandeling op de Algemene Ledenvergadering. Ter
behandeling op laatst genoemde vergadering, dient hij tevens een Begroting in.
Hij is verplicht tot het geven van alle gewenste inlichtingen en het ter inzage geven
van alle boeken en bescheiden aan alle overige bestuursleden.
Hij tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen van de vereniging jegens
derden betreffen.
Bij het aftreden is het verplicht dat bestuursleden binnen veertien dagen, alle de vereniging
toebehorende en onder hun berusting zijnde goederen, bescheiden, gehele administratie,
archief, gelden en geldswaardige papieren, inleveren bij het zittende bestuur.

Artikel 11
De vergaderingen worden onderscheiden in:
a. Algemene Ledenvergaderingen
b. Algemene Jaarvergadering
c. Bestuursvergaderingen
Artikel 12
In het winterseizoen worden er vier à vijf Ledenvergaderingen gehouden.
Artikel 13
De Algemene Jaarvergadering wordt elk jaar in de maand januari gehouden. Op de agenda
voor de jaarvergadering moeten de navolgende punten voorkomen:
1. Jaarverslag secretaris
2. Rekening en verantwoording van de penningmeester
3. Verslag kaskommissie
4. Bespreking beleid bestuur
5. Bestuursverkiezing
Artikel 14
Wanneer drie leden van het bestuur van mening zijn dat er een Bestuursvergadering
gehouden moet worden, geven zij daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter, met
vermelding van de te behandelen onderwerpen.
De voorzitter is verplicht binnen twee weken een Bestuursvergadering te beleggen.
Artikel 15
Op een Algemene Ledenvergadering wordt het stembureau gevormd door drie
door de voorzitter aan te wijzen leden.
Het stembureau beslist over de geldigheid van de stemmen, en maakt proces-verbaal op.
Artikel 16
Stemmen van onwaarde zijn:
 Blanco stembriefjes
 Stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal vacatures
 Ondertekende stembriefjes
 Stembriefjes die onleesbaar zijn
 Stembriefjes waaruit, om welke reden dan ook, de wens van de stemmer onduidelijk
blijkt.
Artikel 17
De door de vereniging te organiseren tentoonstellingen worden geregeld bij afzonderlijk
Tentoonstellingsreglement en met inachtneming van het betreffende Bondsreglement.
De vereniging heeft eigen kooien welke beschikbaar worden gesteld voor leden die geen
eigen kooien hebben.
Aldus vastgesteld te Koudum, d.d. 4 september 2012
Reglement opgesteld door het bestuur:
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