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Strtut"r, van ,,De Hrz"okr-p"
Vereniging voor Licham.lryL. en Geesteliike Ontwikk"li.rg

gevestigd te Niimegen.

NÀÀM EN ZETEL.
Àrt. 1. De vereniging is genaamd: Vereniging voor Lichameh.lke en

Geestelijke Ontwikkeling (de Hazenkamp), en is gevestigd te Nijmegen.

GRONDSLÀG EN DOEL.
Àrt. 2. De vereniging wil de mogelijkheid scheppen om ieder, die zich

a.anmeldt, van welke richting ook, ir: aanraking te brengen met de levens-
houcling die ook ten opzichte van het jeugdleven in al zijn uitingen en
behoeften bepaald wordt door het Evangelie van ]ezus Christus, zonder dat
dit als persoonlijke overtuiging van de leden der vereniging wordt geëist.

Art. 3. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen der lichamelijke
en geestelijke ontwikkeling, de karaktervorming harer leden en de onderlinge
gemeenschapszin op bovengenoemde grondslag.

Zri tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door onder
bevoegde leiding en in algemene zin:
I. cursussen te organiseren voor de geestelijke ontwikkeling, alsmede sport

te beoefenen voor de lichamelilke ontwikkeling, zorvel voor vrouwelilke
als mannelijke leden.

II. andere wettige middelen toe te passen, ciie aan het doel bevorderlilk
kunnen zijn.

DUUR.
Àrt. 4. De vereniging is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren, Íe

rekenen van de dag der oprichting, zijnde 2 Februari 1928 (derhalve eindigend
1 Februari 1957). Bii het verstrijken van genoemd tijdvak wordt de vereniging
opnieuw aangegaan voor de tijd van 26 iaren, derhalve eindigend 1

Februari 1983.
Art.5. Het verenigingsjaar loopt van I fanuari tot en met 31 December,

eerstmaal vanaf de dag der oprichting tot en met 31 Dec. 1928.
Àrt. 6. De vereniging kan te alien tijde worden ontbonden. Het besluit

daartoe moet worden genomen, onder goedkeuring van ten minste 2/3 van
het totaal der stemgerechtigde leden als bedoeld in art.15. In geval van
ontbinding is het bestuur of een daarvoor gekozen commissie belast met de
vereffening van de zaken der vereniging. Na het betalen van alle schulden
en lasten zal het overblijvende saldo, met inachtneming van art. l7O2 van
het Burgerli;k Wetboek, komen ten bate van een instelling in de gemeente
Nilmegen, welke de doelstelling der vereniging het meest benadert.

LIDMÀÀTSCHÀP.
Art. 7. De vereniging bestaat uit:
a. leden
b. leden van verdienste
c. ereleden
d. promotors
e. bigfiiitigers.
Het kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke leden zijn.
Àrt. 8. De in het vorig artikel onder a tot en met c genoemde personen

moeten sympathiseren met de grondslag der vereniging, omschreven in afi, 2,
Art. 9. Leden kunnen zijn, zowel gewone als werkende leden.
Gewone leden zijn. zij, die niet actief deelnemen aan groepswerkzaamheden

der vereniging en de contributie, die voor hen bil huishoudelijk reglement is
vastgesteld betalen. Werkende leden zijn gewone leden, die actief aan een of
meerdere groepswerkzaamheden deelnemen en de contributie betalen, die voor
hen bil huishoudelilk reglement is vastgesteld.

Àrt. 10. Zii geven zich op bij het bestuur of door het bestuur ;langewezen
personen oÍ instanties. Het bestuur beslist over de toelating een week aa
aanmelding. Binnen 14 dagen, na bekendmaking op de daarvoor aangewezen
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plaatsen, kunnen bezwaren tot toelating bij het bestuur rvorden ingediend., rnits
ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden. Bezwaren worden zo
mogelilk vocrzien van het advies van commissarissen, voorgelegd aan de
eerstvolgende algemene vergadering, die over de toelating beslist.

Art. 11. Het lidmaatschap vervalt door:
a) bedanken
b) overlilden
c) royement
Bedanken geschiedt door terugzending van de lidnaatschapskaart aan de

secretaris(esse) van het bestuur; en wordt geacht in te gaan op de eerste dag
van het daarop volgend kalenderkwartaal.

Royement heeft met opgaaf van redenen schriftelijk plaats door het bestuur
indien een lid de belangen der vereniging schaadt of tegenrverkt of een
handeling pleegt in strijd met de statuten oÍ het huishoudelijk reglemenÍ:, Ínet
recht van beroep op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

De gewezen leden verliezen alle rechten aan het lidmaatschap verbonde;i.
Vooruitbetaalde contributiegelden worden niet gerestitueerd.

!' Art. 12. Leden van verdienste en ereleden zijn zij, die zich ten op:ichte
. van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij u,orden op

voorstel van het bestuur bil meerderheid van stemmen door de algemene leden-
vergadering benoemd.

Àrt. 13. Promotors zijn natuurlijke personen of vertegenwoordigers van
rechtspersonen, die door bijzonder Íinanciële bildragen de vereniging daad-
v,rerkelijk steuÍren.

Promotors geven zich op bil de in art. 19 bedoelde Raad van Commis-
sarissen welke over hun toelating beslist,

Het promotorschap vervalt door:
s) bedanken
b) royement.
Bedanken geschiedt door schriftelijke mededeling aan de secretaris(esse)

van de in art. 19 bedoelde Raad van Commissarissen en wordt geacht in te
gaan op de eerste dag van het daarop volgend kalenderjaar.

Royement heeft met opgaaf van redenen schriftelijk plaats door de Raad
van Commissarissen indien een pÍomotor de belangen der vereniging schaadt
oI tegenwerkt of een handeling pleegt in strijd met de statuten of het huis-
houdelilk reglement met recht van beroep op de eerstvolgende algemene leden-
vergadering.

Àrt. 14. Begunstigers zijrr zij, die de vereniging steunen met een jaarlijkse
bijdrage, waarvan het minimum bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

Art. 15. Stemgerechtigd zijn leden, leden van verdienste en ere-Ieden, als-
mede de promotors. Zij moetet de leeftild van 18 jaar hebben bereikt.

BESTUUR.
Àrt. 16. Het Bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, die lid der vereniging

moeten zijn en de leeftild van 25 iaar moeten hebben bereikt. Bestuursleden
moeten de oecumenische christelijke gedachte belichaamd in de rvereldraad der
kerken ten volle zijn toegedaan en hiernaar bij voortduring trachten te leven.
Niet verkiesbaar tot bestuurslid is hij of zij, die met een lid van het Bestuur,
een lid van de Raad van Commissarissen of een der Directeuren der Ver-
eniging is gehuwd of aan één van deze tot in de tweede graad bloed- of
aanverwant is. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies
worden onderling verdeeld.

Ieder jaar treedt een gedeelte dezer leden volgens rooster af, zodanig dat
in drie jaar allen eenmaal zijn afgetreden. Zii ziln terstond herkiesbaai. De
werkzaamheden en rooster van aftreden der bestuursleden worden in het
hulshoudelilk reglement omschreven. Tussentijds ontstane vacatures ',vorden
ten sp-oedigste vervuld. De verkiezing van de voorzitter en de pejrningmeester
behoeft de bekrachtiging van de Raad van Commissàrissen.

Art. 17. Het bestuur vertegenwoordigt de ïèrèniging in en buiten rechten
en is bevoegd tot alle daden van beheer binnen de jaarlijkse begroting. Voor
uitgaven buiten de begroting is de goedkeuring van commissarissen \-ereist.
Voor alle daden van eigendom en het aangaan van leningen is de machtiging
van de Raad van Commissarissen vereist.

Àrt. 18. Het bestuur is bevoegd cornmissies uit de leden te benoemen r.cor
het organiseren van Íeestjes, uitvoeringen, rvedstrijden en dergelijke. In een
dergelijke commissie moet ten minste één bestuurslid zitting h;bben en haar
besluiten moeten de goedkeuring van het bestuur wegdragen.
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STICHTING.

Art. 19. Er bestaat een stichting, welke opgericht is bij notariële acte enArt. 19. Er bestaat een stichting, welke opgericht is bij I
waarvan het bestuur optreedt als Raad van Commissaliq5gn.rarvan het bestuur oDtreedt als Raad van Uommissarissen.

Àrt. ZO. De verenifri-ng als' zóilàni-g 2alleeí'èGéíElmen bezitten be,
houdens zodanige liquide middelen als ter bereiking van haar grondslag en
doel en ter voldoening harer aangegane financiële verplichtingen nood-
zakel;jk zullen zijn. Te dien einde zullen door haar alle bezittingen, welke zij
mocht verkrijgen, worden overgedragen aan de stichting, hiervoor in art. 19
bedoeld. Het zal aan de Raad van Commissarissen vrij staan om de door hen
te ..,erlenei: r:rachtiging tot verkrijging vau eigcndommen als bedoeld in arí, 17,

afhankelilk te stellen van de voorwaarde, dat de overdracht daarvan aan de
stichting zal plaats hebben.

COMMISSÀRISSEN.
Art.21. De Raad van Commissarissen bestaat uit zeven leden. Drie leden

worden qekozen uit de ere-leden, leden vanïerdienst"-6T-EiíurrrsledI., .ratt
dË-vàreïià in o. Dri e Jëdeílioré en q eT6z en ui t de Gioe p pï6motor3l-
--H"ï-="i"Írd" liÉ wordt qAfiozen"döor de zes-ö.reiidó cím.nlssarissen. Hry
rroet het gestelde in de art. 2-8 en 16 2e zin kunnen onderschrijven.

Art. 22. De Raad van Commissarissen heeft tot taak:
r. Het bestuur en de vereniging met ziin steun en advies te helpen.
b. Toe te zien dat de statuten nageleefd en in acht genomen worden en

hieraan medewerken.
c. Bevordering van de groei der vereniging.
d. Het bestuur te vormen van de stichting en deze naar beste kunnen te

beheren.
Ari. 23. Ter vervulling van een vacature van die commissaris plaatsen

gekozen uit ere-leden, leden van verdienste of bestuursleden, wordt door het
Bestuur, na overleg met de Raad van Cornmissarissen, binnen vier weken
la de vacature, een bindende voordracht van twee personen aan de algemene
vergadering aangeboden, die hieruit bij meerderheid van stemmen een com-
missaris verkiest.

Art. 23, Ter vervuilinq var-] cei'r .,acaiure van die commissaris-plaatsen
wordt door de raacl val Corni:liss,arisse;. eer.i voordracht van twee personen aan
de groep promotors aangeboden, die hieruit bil meerderheid van stemmen een
commissaris verkiest,

Het bestuur is verplicht binnen r,'ier rveken na cie vacature de voordrachten
vair de Raad van Cc;irniss:risrr.-:, a;-, bestulrr. iu de algemene vergadering
te brengen.

Blilft de algemene vergadering resp. de groep promotors, in gebreke een
commissaris aan te wijzen, dan is de raad bevoegd zich zelve aan te vullen,
Bil staking van stemmen beslist het lot.

Art. 24. Commissarissen hebben steeds toegang tot alle bijeenkomsten,
cursussen en oefeningen van de vereniging.

Art. 25. De Raad van Commissarissen regelt zeTf zijn werkrvijze.

DIRECTIE.
Art. 26. Directeuren zijn zij, die respectievelijk de leiding hebben van de

afdelingen der lichamelijke en geesteliike ontwikkeling.
24 worden benoemd en ontslagen door het bestuur, welker benoeming

en ontslag de bekrachtiging der commissarissen behoeft. Hun werkzaamheden
worden bi; Huishoudelilk Reglement geregeld.

CONTÀCT EN ÀDVIESCOMMISSIE.
Art. 27. Het aantal leden, die tezamen een cursus volgen oÍ gemeen-

schappelilk een tak van sport of spel beoefenen vormen een groep.
Elke groep wijst uit haar midden drie stemgerechtigde leden aan, welke

een commissie vormen, die de belangeït van de groep behartigt. Tezamen
vormen deze vertegenwoordigende leden de contactcommissie. De contact-
commissie kiest uit haar midden een voorzitter, welke keuze de goedkeuring
van het Bestuur behoeft. De voorzitters van de contactcommissies vormen
lesamen de adviescommissie.

Art. 28. De leden der contactcommissie treden elk kalenderjaar bij de
eerste samenkomst van hun groep af, doch zijn onmiddellilk herkiesbaar.
Irr tussentijdse vacatures u,ordt zo spoedjg mogelilk voorzien. De werkzaam-
heden van de contactcommissies worden bil Huishoudelilk Reglement geregeld.



Art. 29. De taak van de adviescommissie is de band tussen het bestuur
en de overige leden zoveel mogelilk te versterken. Om dit doel te bereiken,
worden, zo vaak het bestuur zulks nodig oordeelt, doch tenminste tweemaal
per jaar, gemeenschappelilke vergaderingen van het bestuur en de advies.
commissie gehouden, De overige werkzaamheden van de adviescommissie
worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

GELDMIDDELEN.
Art. 30. De inkomsten der vereniging bestaan uit:
contributies der leden
bijdragen van promotors
bijdragen van begunstigers
schenkingen
legaten
andere baten.

a.
b.
c.
d.
e.
Í.

BEGROTING.
Art. 31. faarlilks wordt uiterlilk ín de maand December de begroting voor

het komende verenigingsjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering
aangeboden.

De begroting wordt vooraf door het bestuur ter goedkeuring aan commis-
sarissen voorgelegd.

,ÀÀRREKENTNG.
A.rt. 32. Uiterlilk in de maand Mei wordt de faarrekening van het

afgelopen jaar, na tekening ter goedkeuring door commissarissen, aan de
algemene vergadering aangeboden,

ONVOORZIENE UITGÀVEN.
Àrt. 33. Onvoorziene uitgaven buiten de begroting door het bestuur

behoeven goedkeuring van commissarissen en worden in aanvuliende be-
groting op de eerstkomende algemene vergadering ter goedkeuring gebracht.

VERGÀDERINGEN.
Àrtikel 34. Het aantal algemene ledenvergaderingen wordt geregeld bij

huishoudelilk reglement. Op een met reden omkleed verzoek van minstens
25 stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht binnen een maand na
ontvangst van het verzoek een algemene ledenvergadering te beleggen, bij
gebreke waarvan de verzcekers het recht hebbbn zelve tot het beleggen der
verzochte vergadering over te gaan,

Het bestuur roept de stemgerechtigde leden ten minste 8 dagen voor het
tijdstip ener algemene ledenvergadering per convocatie op.

WIJZIGINGEN.
Àrt. 35. Besluiten tot wijziging dezer statuten moeten worden genomen

met een meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen,
behoudens Koninklijke goedkeuring.

Geen voorstellen tot wijziging kunnen in behandeling worden genomen
welke niet op de convocaties zijn vermeld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Àrt. 36. Àan deze statuten is een huishoudelilk reglement toegevoegd dat

geen bepalingen zal bevatten in strijd met deze statuten en u'aarin de rèchten
en plichten der leden, Ieden van verdienste, ereleden, begunstigers, promotors,
bestuur, commissarissen, directeuren en commissieleden nader zijn omschreven.

Besluiten tot vaststelling en wijziging van de bepalingen van het huis-
houdelijk reglement moeten op voorstel van het bestuur bij meerderheid van
stemmen door de algemene ledenvergadering worden genomen.

GESCHILLEN.
Art. 37. Bij eventuële geschillen tussen commissarissen en bestuur of com.

missarissen en algemene vergadering, zal een scheidsgerecht bestaande uit
drie stemgerechtigde leden van de vereniging, drie promotors en één lid,
tevens voorzitter, te benoemen door of namens de Commissaris der Koningin,
bindende uitspraak doen.

Bij eventuële geschillen tussen bestuur en algemene vergadering zullen
commissarissen trachten te bemiddelen; mocht deze bemiddeling zonder resul-
taat blijven, dan zal het eerder genoemde scheidsgerecht bindend uitspraak
doen.
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Huishoud.li;k Reglement

van <<De H.z..kr-p,
Vereniging voor Licha-"ltiL" en Geesteliil«e OntwikLeli.,g

te Niimegen

Opgertcf,t 2 Februart 1928

GRONDSLÀG EN DOEL.
Àrt. 1. De vereniging wil de mogelijkheid scheppen om ieder, die zich

aanmeldt, van welke richting ook, in aanraking te brengen met de levens-
houding, die ook ten opzichte van het jeugdleven in a\ zijn uitingen en be-
hoeften, bepaald wordt door het Evangelie van ]ezus Christus, zonder dat dlt
als persoonlilke overtuiging van de leden der vereniging wordt geëist.

Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel, het bevorderen der lichamelilke
en geestelijke ontwikkeling, de karaktervorming harer leden en de onder-
linge gemeenschapszin op bovengenoemde grondslag.

Zii tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door onder
trevoegde leiding en in algemene zin:
I. Cursussen te organiseren voor de geestelijke ontwikkeling, alsmede sport

te beoefenen voor de lichamelijke ontwikkeling, zowel voor vrouwelilke
als mannelilke leden.

II. Àndere wettige middelen toe te passen, die aan het doel bevorderlilk
kunnen zijn.

LIDMÀÀTSCHÀP EN CONTRIBUTIE.
Àrt. 3. De vereniging bestaat uit:
a. Leden, waaronder adspirant, juniores en seniores-leden.
b. Leden van verdienste.
c. Ere-leden.
d. Promotors.
e. Begunstigers.
Het kunnen zowel mannelijke- als vrouwelilke leden zijn.
Art. 4. Ieder, die lid wenst te worden, geeft zich op bij het Bestuur of

tij door het Bestuur aangewezen personen of instanties,HetBestuurneemthen
voorwaardelijk aan en maakt de naam van dit toekomstig lid door aan-
kondigingen in het mededelingenblad bekend.

Ziin hinnen 14 dagen, nadat de aankondiging is geschied, geen schriftelijke
en omschreven bezwaren binnengekomen bil de Secretaris, dan wordt hi; oÍ
zij als lid aangenomen beschouwd. Indien wel bezwaren zijn ingebracht,-dan
wordt een Àlgemene Ledenvergadering belegd, op de wijze, zoals in art. 10
der Statuten is omschreven, alwaar over nièt of 

-wel 
aanneming zal worden

gestemd.
Àrt. 5. De contributie van de leden is een zogenaamde basiscontributie,

welke bedraagt voor:
a. leden van 5 t/m 12 jaar (adspirantleden) J 1,- per jaar,
b. leden van 13 t/m 17 jaar (junioresleden) f 3,- per jaar.
c. leden van 18 jaar en ouder (gewone en seniorleden) f 6,- per .jaarr
Deze contributies moeten aan het begin van ieder jaar worden-betaald.

Àls kwijtin_g ontvangt het lid een voor het desbetreffànde jaar geldig !id-
maatschapsbewijs.'Wordt een lid in de loop van het eerste halfjaar ingeschreven, dan betaalt
hij of zij {9 Oehele laarlijkse contributie; bij inschrijving in de loop van het
trueede halflaar, is voor dat jaar een halfjaarlijkse conlributie veischuldigd.

Àrt. 6. De contributie van de werkende leden, die uitsluitend uur -d"
gymnastieklessen deelnemen, wordt vastgesteld op de Ledenvergadering,
welk-e uiterlijk in de maand December moet worden 

-gehouden. 
De cóntributie

rpordt, indien er geen wijziging in wordt gebracht, iedere keer met één jaar



v€riengd. \V-iizigirrgen kunncn aileeir lrlaatsvit.iCcrr clcier gocdkeuring va:t
de ineerdcrheid dcr urtgebrachte sterntnen.

Art. 7. De contributie van de werkende leden, die aan één der overige
groepswerkzaamheden deelnemen, wordt door de desbetreÍfende contact-
commissie, in overleg met het Bestuur, vastgesteld. Zij moet aan het begin
van elk seizoen worden voidaan.

Art. 8. Werkende leden van 15 laar en ouder, die aan één of rneer
groepswerkzaamheden van de afdeling Lichatrelilke Ontwikkelir-rg deelnemen,
zijn verplicht zich éénmaal in de 2 jaar aan een sportkeuring te onderwerpen.
De hieraan verbonden kosten moeten door hen bi; vooruitbetaling rvorden
voldaan.

Art. 9. Leden van verdienste en Ere-leden zijn natuurlijke personen, die
zich ten opzichte van de vereniging bilzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Zii worden op voorstel van het Bestuur, bij meerderheid van stemmen, door
de Àlgemene Ledenvergadering benoemd.

Het erelidmaatschap kan zowel aan leden als aan nietleden van de ver-
eniging worden verleend; het lidmaatschap van verdienste echter uisluitend
aan leden van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering kan op voor-
stel van het Bestuur eveneens met meerderheid der uitgebrachte stemmen
aan een EreJid de titel van Ere-Voorzitter verlenen.

Àrt. 10. Leden van verdienste, Ere-leden en Promotors ziin vrijgesteld
van betaling der basis-contributie en hebben vrije toegang tot de hoogste
rang bij alle uitvoeringen, feestavonden en wedstrijden, welke door de ver-
eniging worden georganiseerd.

Art. 12. De bildrage der begunstigers bedraagt per jaar ten minste f 5,-.
Zii hebben recht van toegang op de gymnastiek-uitvoering.

BESTUUR EN DIRECTIB.
Àrt. 13. Het Bestuur bestaat uit tenminste 5 ieden, t.w.:
a- Voorzitter
b. Secretaris
c. Penningmeester
d. overige leden,

\,'aarvan het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de drie eerstgenoemde.
Ieder jaar treedt een gedeelte dezer leden volgens rooster af, zodanig, dat in
3 jaar allen éénmaal zijn afgetreden, doch met dien verstande, dat ieder jaar
slechts één der leden van het Dagelllks Bestuur aftreedt. De afgetredenen
zijn terstond herkiesbaar.

Art. 14. Indien één in functie zijnd Bestuurslid met een lid van de Raad
van Commissarissen of één der Directeuren der Vereniging in het hurrelilk
treedt of aan één van deze tot in de tweede graad bloed- of aanverwant
wordt, dan zal dit Bestuurslid zijn of haar functie moeten neerleggen.

Bil een huwelijk tussen twee in functie zijnde Bestuursleden of indien twee
Bestuursleden tot in die tweede graad bloed- of aanverwant worden, zal één
van beide Bestuursleden zijn of haar functie moeten neerleggen. Indien dit
iu onderling overleg niet mogelijk bli.lkt, zal hierover in het Bestuur worden
gestemd.

Art. 15. De Voorzitter leidt zowel de Àlgemene Leden- als de Bestuurs-
vergaderingen en draagt zorg, dat de besluiten, in de Algemene Ledenvergade-
ring genomen, door het Bestuur worden uitgevoerd. Bij ontstentenis van de
Voorzitter worden de vergaderingen geleid door de tweede Voorzitter.

Àrt. 16. De Secretaris is belast met het voeren der correspondentie, bij-
hor:cien der iedenlilsten, in orde houden van hei archief der vereniging en
het uiibrengen van één verslag van het afgelopen jaar op de jaarlijirse
Àigemene Leden Vergadering. Hii wordt hierbij geassisteerd door de secre-
tarissen der Contact-commisies. De secretaris stelt de convocaties voor de
Algemene Ledenvergaderingen samen, in overleg met de overige Bestuurs-
leden. Hll maakt van iedere vergadering notulen. De notulen en het jaar-
verslag worden na goedkeuring der vergadering door de Secretaris getekend
en door de Voorzitter gearresteerd.

Art. 17. De Penningmeester is belast met het beheer der finantiën der
vereniging. Hij int de contributiën, bijdragen der begunstigers en ontvangt de
andere baten en verricht alle betalingen binnen de begroting.
_ _Àrt. 18_. De overige Bestuursleden staan het Dagelilks Bestuur terzijde.
Hun werkzaamheden worden in onderling overleg geiegeld.

Àrt. 19. De boeken en bescheiden en alles, wat de Bestuursleden verder
onder hun berusting hebben, blijven onveranderlilk het eigendom der ver-
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eniging. De Bestuursleden verplichten zich alles zo goed mogelilk te beheren
en bij overdracht, datgene, waarvoor zij de verantwoording dragen, aan hun
opvolger over te dragen.

Art. 20. Àan het Bestuur is opgedragen, in overleg met de Directeuren,
de rooster van werkzaamheden samen te stellen. Het Bestuur maakt alle
ordebepalingen en is verplicht, deze ter kennis van de leden te brengen.

ArL 21.. De Directeuren van de afdelingen Lichamelilke en Geestelijke
Ontwikkeling, alsmede hun assistenten, worden door het Bestuur benoemd
en ontslagen, met bekrachtiging van de Raad van Commissarissen. [Iun
rechten en verplichtingen worden in een instructie vastgelegd, In deze
instructie moet onder meer tot uitdrukking worden gebracht, dat de Direc-
teuren en hun assistenten moeten instemmen met het gestelde in art. 2 en 8
der Statuten en dat zij het in art. 3 der Statuten genoemde doel in hun
cursussen en bijeenkomsten dienen na te streven.

CONTÀCT- EN ÀDVIESCOMMISSIES.
Art. 22. De leden van iedere contactcommissie wiizen uit hun midden een

Voorzitter aan, welke keuze de goedkeuring van het Bestuur behoeft. Onder
de overige commissieleden worden de functies van secretaris en penning-
meester verdeeld,

Art. 23. De Voorzitters der contactcommissies zijn, voor wat betreft het
technische gedeelte, verantwoordelijk aan de Directeur, en voor wat betreft
het beleidsgedeelte, rechtstreeks aan het Bestuur.

Bovendien dragen deze voorzitters zorg voor het regelmatig verstrekken
van mededelingen in ons mededelingenblad omtrent de activiteiten van hun
groep.

Art, 24. De secretarissen van de contactcommissies dienen er zich van
te. overtujgen, dat ieder lid van hun groep in het bezit is van een geldig
lidmaatschapsbe\rtijs. Zij verzorgen de specifieke correspondentie van- hun
groep met derden. Bovendien ztln zij de algemeen secretaris behulpzaam bil
het samenstellen van het jaarverslag.

- Art. 25. De penr-ringmeesters der contactcommissies zijn belast met het
beheer van de specifieke finantiën van hun groep. Zii stellen voor hun groep
de contributiën vast, zulks in overleg met het Bestuur, en zijn de algemeen
penningmeester behulpzaam bij het samenstellen van het jaarverslag.

Art. 26. De commissieleden brengen aan het eind van ieder seizoen of
kalenderjaar schriftelilk verslag uit aan het Bestuur. Eventueel overblijvende
kasg-elden worden overgedragen aan de algemeen penningmeester, weike bil
het begin van het nieuwe seizoen weer aan de dan zitting hebbende contact-
commissie worden gerestitueerd,

Art. 27. De contactcommissies roepen aan het begin van ieder seizoen
oÍ kalenderjaar hun groep bijeen door plaatsing va. e"n desbetreffende mede-
deling in ons mededelingenblad. Op deze bijeenkomst moet een nieuwe com-
m_issie worden gekozen. Aftredende commissieleden zijn terstond herkiesbaar.
Voor stemrecht en wijze van vergaderen gelden de tepalingen, zoals in de
Statuten en dit Huishoudelilk Reglement naàer ziln omscirevà.

VERGÀDERINGEN.

- Àrt. 28. De vergaderingen zijn te onderscheiden in Bestuurs -en Algemene
Ledenvergaderingen.

- De Àlgemene Ledenvergadering is een vergadering van stemgerechtigde
Ieden. _De stemgerechtigde leden hebben in deze veigaderingen- het reiht
voorstellen te doen. De door deze leden gedane voorstÉllen krinnen dadelilk
in behandeling-worden genomen, mits zij val1 een toeiichting vergezeld gaón
en niet in strijd zijn met de bepalingen var de statuten en het Huishoudelilk
Reglement.

. Ieder stemgerechtigd lid tekent bij zijn komst ter vergadering de presentie-
lilst.

Afi. 29. Stemmen over personen geschiedt steeds schriftelilk, over zaken
wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist. Bij stemming
l--eslist de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemrnen, zijnde van
de.uitgebrachte geldige stemmen de helft plus één, teniil uitdrukkehl'k anders
is bepaald. Blanco stemmen worden gerekend geldige .i"rn.n"r, te ziin.
- .Àrt. 30. De ]aarlijkse Algemene Ledenvergaàering wordt gehoudén uiter-
lijk in de maand Mei. Op deze jaarli.ikse AlgernenJ Ledenvelrgadering doet
het Bestuur rekening en verantwoording van het beheer en be-leid ov-er hetafselry jaar. Op deze vergadering hebben ïí-vens BeíuuríerkieE-ngen



plaats. Candidaatstelling voor een BestuursÍunctie geschiedt door het Bestuur
of door tenminste 10 stemgerechtigde leden. Deze laatste candidaatstelling
moet. tenminste 4 dagen vóór_de verga*ring bij de Voorzitter of secretaris
zrln lngecuend.

Dè Vó&zitter stelt zich vóór de ledenvergadering mer het candidaat-
bestuurslid in verbinding en vraagt hem of haar, of hlj oÍ zij voldoet aan de
bepalingen van art. 16 der Statuten.

Candidaatstelling van twee leden, die gehuwd of tot in de tweede graad
bloed- of aanverwant zijn, is mogelijk. Indien beiden gekozen worden ver-
klaard, dan zijn de artikelen 16 der Statuten of art. 14 van het Huishoudelijk
Reglement van toepassing.

Bovendien vindt op deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering de huldiging
plaats van diegenen, die onafgebroken 10-, 20-, 40- of 50 jaar lid der ver-
eniging zijn.

Àrt. 31. Behoudens het gestelde ir art. 34 der Statuten wordt bovendien
uiterlijk in de maand December een ÀIgemene vergadering gehouden, waarin
de begroting voor het komende verenigingsjaar aan de leden ter goedkeuring
wordt aangeboden.

SLOTBEPÀLINGEN.
Arr.32. Op verzoek van het Bestuur kunnen de Directeuren zowel op een

Bestuurs- als op een Àlgemene Ledenvergadering een adviserende stem uit-
brengen. Het lidmaatschap der vereniging moet met de functie van Directeur
onverenigbaar worden geacht, voor tijdelijke leerkrachten evenwel kan van
deze bepaling worden afgeweken.

Àrt. 33. Leden, welke deelnemen aan een feest, uitvoeriog, wedstrijd, enz.,
zijn verplicht op de aangewezen tijd en plaats aanwezig te zijn. Gedurende
die tijd onderwerpen zij zich aan de door het Bestuur aangewezen leiding,
waarvoor in eerste instantie de voorzitter van de desbetreffende contact-
commissie wordt aangezocht.

De leden zijn verplicht, indien zij in het openbaar uitkomen voor de ver-
eniging, het voorgeschreven costuum te dragen.

Art. 34. Het Bestuur beslist over alle gevallen, waarin niet door dit
reglement wordt voorzien. Het Bestuur heeft het recht van toegang op alle
bijeenkomsten.

Àrt. 35. Wiizigingen in dit reglement kunnen niet in behandeling worden
genomen, dan op voorstel van het Bestuur of van minstens 25 stemgerechtigde
Ieden.

Art. 36. Alle stemgerechtigde leden zijn verplicht tegen een door het
Bestuur vastgestelde prijs een exemplaar der Statuten en Huishoudelilke
Reglement aan te schaffen.

Àrt. 37. Bil ziekte of bijzondere omstandigheden, waardoor geen deel-
neming aan de gymnastieklessen kan plaats hebben, kan na kennisgeving
aan één der Bestuursleden, een tijdelijke inschrijving als basislid verleend
worden, zodat dan alleen basis-contributie verschuldigd is.

Art. 38. Gehuwde werkend Leden, almede ongehuwde werkende Leden,
van 30 jaar en ouder, kunnen, indien zii nog aan de gymnastieklessen deel-
nemen, alleen op de senioren-groepen rvorden geplaatst. Dispensatie hiervan
kan door het Bestuur, op schriftelilk verzoek der desbetreffende Leden, op
advies van de Directeur Lichamelilke Ontwikkeling of een van zijn
assistenten, worden verleend.

Àrt. 39. De Àdviescommissiè tracht zoveel mogelilk eventuele verschillen
tussen de contactcommissies onderling, te regelen. Indien dit niet mogelijk
blijkt, doet het Bestuur een bindende uitspraak. De Àdviescommissie is ver.
antwoordelijk voor de materialen der groepen en zorgt voor het biyhouden
der inventarislijsten.

***
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VEREENIGING: Vereeniging voor Lichamelijke en

Geestelijke Ontwikkeling (de Hazenka.mp), geves-

tigd te Nijmegen.

arr. 1. De vereenigt}.. ffi;ï], v"*."oigios voor ticha-
rnelijke en Geesteiijke Ontwikkeling (de Ifazenkamp), en is
gevestigd te Nijmegen.

Grondslag en doel.

Lrt. 2. De vereeniging rryil de mogelijkheicl scheppen om
ieder, die zich aanmeklt, van welke richting ook, in aanraking
te brengen met de levenshouding die ook terr opzlchte v-an-het
jeugdleven in aI zijn uitingen en- behoeÍten lepqald wordt door
iret-Evangelie van Jezus Christus, zonder dat dit als persoon-
Iijke over[uiging van de leclen der veree-niging wordt -geëischt.".Art. 3. D:e vereeniging stelt zich ten doel het' bevorderen der
lichamelijke en geestèlij-ke ontwikkeling, de karaktervorming
harer leden en dén ondèrlingen gemeenschapszin op bovenge-
noemden grondslag.

Zíj tracht haar-doel te bereiken langs rvettiggq_Iileg en-lvel
door- het organiseeren van cursussen voor geestelijke ontwikke-
Iing en dooi het beoeÍenen van sport in aigemeenen-.zin onder
bev-oegde leiding, zoowel voor mannelijke a1s vrouwelijke leclen
toegankelijli, en andere wettige middelen, die aan het doel be-
vorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Lrt. 4. De vereeniging is aangegaan Yoor een tijdvak van
29 jaar, te rekenen van-den dag der oprichting, zíinde2 Februari
1928.

Lidmaatschap.

Art. 5. De vereeniging bestaat uit:
a. stemgerechtigde leden;
b. gewone werkende leden;

.c. Euitengewone werkencle leden;

t*
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(l . aclspirant gerÀ'one en
(.t . eereleclen;
f . commissarissen;

2

acispirant br-ritengewone leilen ;

g. begunstigels.
I{et }iunnen zoor,l'el mannelijke als vrour,velijke personen zijn.
Ai't. 6. De in het vorig artikel onder o tot en met / ge-

4oemde personen moeten sympathiseei'en met den grondslag
der vereeniging, omschreven in art. 2.

Art. 7. Stemgerechtigcle leden zijn c1e ge\,vone en buiteir-
ge\\rone rverkende leden, die den leeftijd van 18 jaar hebben
bereikt; ouders van niet stemgerechtigde, adspiraqt gewone en
adspirant buitenge',vone leclen kunnen ook stemgerechtigd licl
zijn. Zljn de gervone en buitengelvone lvelkende leclen 18 jaar
ger,vorclen, dan kunnen ouclers stemgerechtigd Iicl blijven, op
hun claartoe gedaan verzoek, ter beoorcleeling van het bestuur.

Art. 8. Gewone werkende leden zijn zij, die het recht hebben
aan :r,lle werkzaamheclen cler vereeniging deei te nemen, den
leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en cle contributie betalen,
die voor iien bij huishoudeiijk reglement is vastgesteld. Zlj
geven zich op bij het bestuur. Het besttir-rr beslist over de toe-
Iating, behoudens goeclkeuring der trlgemeene ledenvergadering,
binnen een rveek na iret toelatingsbesluit van het bestuur, op
aanvrage van ten minste 10 stemgerechtigde leden.

Art. 9. Buitengeu,-one rverkencle leden zijn zij , die het recht
hebben aan alle r,r'erltzaamheden der vereeniging cleel te nemen,
met uitzonclering van cle sportbeoefening, den leeftijd van
17 jarrr }iebben bereiirt en c'[e contributie betalen, die voor hen
bij huishor"rdelijli reglement is vastgesield. Zij geven zich op bij
het bestuur. Ilet bestuur beslist over de toelating, behoudens
goeclketiring der algemeene ledenvergadering, binnen een week
na het toelatingsbeslUit van het bestuirr, op aanvrage van ten
minste 10 stemgerechtigde ieden.

Art. 10. Aclspirant gewone en aclspirant buitengeu'one leden
zljn zíj, die, voor zooyer zulks naar het oordeel van het bestr"rur
mogelijk is, deelnemen aan de r,verlizaamheilen der vereeniging,
zooals clie in de artt. 8 en g respectievelijk voor de ger,vone
werkende leden en de buiternget'one lverkende leclen omschreven
zijn. De arlspirant gervone leden moeten den leeftiid van 8 iaai.,
4e aclspilant buitenger,vone Ieden den 1eeÍtijd van 12 jaai' beieikt
hebben. Zij betalen de contributie, clie vonr hen bij 

'huishoude-

I{k regiement is vastgesteld. Zij geven zich op bij het bestuur.
Het besti"rur beslist over de toelating, behoudens goedkeuring
del algemeene ledenvergadering, binnen een lveek ía ]ret toe-
latingsbesluit van het bestuur, op aanvi'age van ten minste
10 stemgerechtigde leden.

Art. 11. Eereleden zrjn zij, ciie zich ten opzichte van de
vereeniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voor-
stel van het bestuur bij meerderheicl van stemmen door de alge-
meene leclenvergaclering rvorden benoemd.
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Art. 12. Begunstigers zl|n ztj, die de vereeniging steunen

met een jaarlijksche bijdrage, \,'aàrvan het minimurrr bij .huis-
houdelijk reglement rvordt vastgestelcl.

Bestuur.

Art. 13. Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, ,clie

stemgerechtigd lid der vereeniging moeten zijn en den ieeftijd
van 21 jaar moeten hebben bereikt. De voorzitter wordt, in
functie verkozen, de overige functies worden onderiing verdeeld.
Zij mogen geen bestuurslid eener gymnastiekvereenigrng zijn.

Ieder jaar treedt een gedeelte clezer leden volgens rooster af,
zoodanig, dat in twee jaar allen eenmaal zijn aÉgetreden. Zij
zijn terstond herkiesbaai'. De s,erkzaamheden der bestuursleden
Ii/orden in het huishoudelijk reglement nader omschreven.

Tusschentijds ontst,ane vacatures u'orden ten spoedigste ver-
vuld.

De verkiezing van den voorzitter en van den secretaris-pen-
ningmeester behoeft de goedkeuring van den ratrd van commis-
sarlssen.

Art. 14. I{et bestuur vertegenwoordigt de vereeniging in en
buiten rechten en is bevoegd tot alie daden van beheer.

Voor het aangaan van geldieeningen ten iaste der vereeniging
en voor uitgaven in eens voor sommen van f 200 of meer is d.e
goedkeuring eener algemeene vergadering vereischt.

Voor aile daden van eigendom behoeÍt lret bestuur de machti-
ging van den in art. 16 bedoelclen raad vtrn cornmissalissen.

Art. 15. IIet bestuur is bevoegd. commissies uit de leclen te
benoemen voor het organiseeren van Íeestjes, uitvoeringen, u.ed-
strijden en dergelijke.

In een dergelijke commissie moet ten minste één bestuurslid"
zitLi:ng hebben en hun besluiten moeten de goedkeuring van het
bestuur rvegdragen.

Commissarissen.

Art. 16. Er bestaat een raad van commissarissen, die tot
taak ireeÍt de vereeniging met zijn steun en advies te helpen-

Deze raad van commissarissen wordt gevormd- door het be-
stuur van een bij notarieele akte op te richten stichting.

De raarl telt ten minste ó en ten hoogste 10 commissarissen:
Ingeval cloor de stichting steun 'rvordt verleend aan de ver-

eeniging, zijn de yootzitler en de secretaris-penningmeester der
vereeniging uit hoofde varn hun functie leden van den raad van
commlSsarrssen.

Art. 17. De vereeniging als zooilanig zal geen eigendommen
mogen bezitten, behoudens zooclanige Iiquide middelen, als ter
bereiking van haai' grondslag en doel en ter voldoening harer
aangegane financieele verpiichtingen noodzakelijk zullen zijn. Te
dien einde zullen door haar alie bezittingen, rn,elke zij mocht

t-
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verkrijgen, lvorden overgedragen aan de stichting, hiervoor in
a,r't. 16 bedoeld.

IJet' zal aan den raad van commissarissen vrij staan om de
door hem te verleenen machtiging tot verkrijging van eigenclom-
men afhankelijk te stellen van de voorrvaarde, dat de overclracht
daarvan aan de stichting zal plaats hebben.

Art. 18. Ter vervulling van een plaats in den raad van com-
missarissen biedt de raad aan het bestuur der vereeniging een
voordracht van twee personen atrn, rvaaruit de algemeene ver'-
gaclering er één kiest.

Het bestuur is verplicht, binnen tu'ee u'eken na deze aan-
biecling een algemeene ledenvergadering bijeen te roepen ter
voorziening in de bestaande vacatnres.

ISlijft de algemeene vergadering in gebreke gecltirende ilrie
x-elien nada,t dit punt voor de eerste maal in een algemeene
vergadering ter spralie is gelioriren onr een l<euze te cloen, clan
is lret stichtingsbestuur bevoegd zích zelf aan te vullen.

Hebben beide vermelcle candidaten evenveei stemmen op zich
vereenigd, zoo zal cle oudste in jaren geacht li,orden le zrjn
gekozen.

Art. 19. Clommissarissen hebben steeds toegang tot alle
bijeenkomsten, cursussen en oefeningen van de vereeniging.

Alt. 20. De raail van commissarissen regelt zelf zijn rr-erk-
lr.ijze.

Contzrctcommissie.

Art. 21. Een aanta,l leden, die te zamen een cLrïsus volgen
of gemeenschappelijk een tali van sport beoefenen, vormen een
groep. EIke groep van werkende leden kan uit haril miclclen
tlvee of drie leden aanwijzen, r,r,elke de groep vertegenrvoordigen.
Te ztrmen vormen cleze vertegenn,oorcligende leden cle contact-
commissie.

Art. 22. De taak van cle contactcommissie is clen band
tusschen het bestuur en de overige leden zooveel mogelijk te
versterken. Om dit doel te bereiken, worden, zoo vaak het be-
stuur zulks noodig oordeelt, doch ten minste tr,r,-eemaal per jaar,
gemeenschappelijke vergacleringen van het bestuur en de con-
tactcommissie gehouden.

Art. 23. De leden der contactcommissie treden elk kalencler-
jaar bij de eerste samenkomst van hlrn groep af, cloch zijn
onmidclellijk herkiesbaar.

,"r"Lrji:."r.entijclsche 
vacatures rvordt zoo spoedig mogelijk

De leden van de contactcommissie van een groep wijzen één
hunner als corresponclent aan, clie verplicht is van elke wijziging
in cle samenstelling d.er contactcommissie, voor zoover zulks hun
groep betreft, onmicldeliijk kennis te geven attn den secretaris.
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Geldmiddelen.

VT
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' Art. 24. De inkomsten der vereeniging bestaan uit:
a. contributie der stemgerechtigde gewone en buitengewone

t'e.rkende_Ieclen, adspirant gern,one en buitengewone leden;
b. bijdragen van begunstigers.

Yergaderingen.

Art. 25. Het aantal algemeene ledenvergacleringen wortlt
qeregeld bij huishoudelijk reglement. Op een met redenen om-
kleed verzoek van minstens 10 stemgórechtigde leclen is het
bestuur verplicht, binnen een maand nà ontvaígst van het ver-
zoek, een algemeene ledenvergadering te beleggèn. Het bestuur
loe-pt de stemgerechtigde leden ten minste 7 dagen vóór het
tijdstip eener algemeene leclenvergadering per convocatie op.

\Mijzigingen.

Àrt. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten" moeten wor-
ilen genomen met een meerd-erheid van ten minste 2/3 der uit-
gebràchte geldige stemmer, behoudens Koninklijke goedkeuring.

Geen voorstellen tot 'wijziging kunnen in behàndeling wordein
S-enomen, lvelke niet op de convocatie zijn vermeld.

Huishoudelijk reglement

Art. 27. Aan deze statuten is een huishoudelijk reglement
toegevoegd, dat geen_bepalingen zal bevatten, in stiijd met deze
statuten, en r,vaarin de rechten e-n plichten der stemgerechtigde
Sewone en_buitenger,l'one werkende, adspirant gewone en buitén-
gewone leclen, eereleden en begunstigerÀ nadeizijn omschreven.

Slotbepalingen.

Alt. 28. Ifet vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en
met 31 D.ecember, eerstmaal vanaf dèn dag der oprichting tot
en met 31 December 1928.

Het lidmaatschap vervalt door:
a. bedanken;
b . overlijden;
c. royement.
Royement leeft schriftelijk plaats door het bestuur, met

opgaaf van redenen, inclien een lid de belangen der vereenigins
schaaclt of -tegenwerkt, of een handeiing pieegt, in strijd *el aé
sttttuten of huishoudelijk re8lement, tet reóht van 6eroep op
rle eerstvolgende algemeene lèilenvergadering. De gewezen lèdei.
terliezen alle aanspraken op de eigendomnÀen de"r vereeniginE.

-\r't. 29. De vereeniging kan te allen tijde worden ont-boi-

\-
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den. Het besluit claartoe moet worden genomen, oniler goed-.

[ó".i"e van ten minste 213 der stemgereclrtigde leden' In geval
or, .ritti.rdine is l-Iet béstuur of een daarvoor gekozen com-
*i..ià belast iiet de verefÍening van de zaken-cler ver-ee.niging'
Na }iet betalen van alle schulilen eh lasten zal het overblllvend.e
.riaà, met inachtneming van art. 1702 van het Burgerliit I"l-
boek,'komen ten bate dér vereeniging tot oprichting en-instand-
iroudirrg eener Protestantseh ChriÈte[jke school in het Willems-
kwartier te Nijmegen.

(V otden d'e ond'et't'e t:ken'in'qLnt ' )

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dcl.22November 1935 no' 48'

Mij bekencl,

Da Minister oan Justitie,

Namens den Minister,

De Secrataris-Generaal,

J. P. de M,eijere.


