
Huishoud.eli jir regleraent van ItD"El I{ÀZ"uNKAlviPt?
Vcreniging voor l,icharaelijke en Geesteliilce Qntlriklceling

te NIJnfuiGril'{.
Qpserr sb! -? -{eEreerr 12?§.

Grondslag e n D o e 1.
Art . 1. De verenigin,3 wil cle mogelijkheid. scheppen grin ied-er, d.ie

zteh- aanmelclt, van welke richting ook, j.n aanrerking te bren-
gen met de levenshouding, d-ie ook ten opzichte van het jeugrlleven in
aI zijn uitingen en bel:.oeften bepa;rld" vrrordt door het Evangeli.e van
Jezus Christus, zond"er d.at di! als persoonlijke overtuiging van d.e
led-en d,er verenigin'. word.t p,ee-i-st.

Àr!J_, De vereniging stelt zich ten d.oel het bevorderen d.er licha-
rnelijke en geestelijhe ontwikkeling, de lcaraktervormini,, ha-

rer Ied.en en c1e ond-erfinge geineenschapszin op bovengenoemd.e grond.slagr
Zíi trach't baar d-oel te beriken langs wectige wug en wel d.oor het oï-
ganiseren van cursussen voor geesteliSke ontwiklceling en d.oor he'u be-
oefenen van sport in algeruene zin ond.er bevoegd.e Ieid.aAE, zowel voor
iaannelijlce als vrouweJijlce led-en toegankelijk, en and.ere wettige uid-
d.elen, d.ie aan het d.oel bevord-erlijk kirnnen z)-Jnó

tid.maatschap.
Ied.er, clie gewoon of buitengewoon lyerkencl- of gewoon of bui-
tengwoon ad.spirant-1id. r,renst te worclen, geeft z"{cLt op bij

het Bestuur,
Het Bestuur neeut hen voorwaarcleli;1s atr,n, en aaalct d-e naanr van d.it
toekorastig }id", d.oor aanplakicing in d.e zaai belcenclr ZiTn b.innen 14
d.agen nad.at d.e aankond-iging is geschied. geen :cirriftelijke en omsohre-
ven bezv,raren ingekomen bij d.e Secretaris, d"an word.t hij of zij alslid" aangenonen beschouvrd. Inciien vrel, d-an worclt een algemene Leclenr.er-
gad.ering belegd-, op d.e wijze zoals in art. 7 d-er statuÍen is omschre-
ven, alvraar over wel of niet aanneming zaJ- worden gestemd_.

Art. 4. De contributie yoor d.e gewone en voor d.e buitengeïrone yrerken-
d.e- en voor d-e gev,rone eí buitengewone ad-spirantfleclen word.t

vastgesteld. op d.e jaarlijkse algeuene Ieóenvergad-ering en 'word.t, in-
d.ien er geen vrijziging i.n worclt gebrach-L ied-ere iceer Àet één jaar ver-
lengd-. Iifijzigin$en kunnen alleen p]aats vind-en op een algeiriené led.en-
vergad.eriog, ond.er goed-keuring; van d-e ureerd.erheid d"er uitgebracirte
geld.ige sf,smrasp,

Art. 5. De contribu.tie der begrrnstigers bedraagt per jaar tenirtinste
!'. 2.50 (twee gulcLen íi;fti[ cent). "

ír , ( ,- i IBestnur.
Art. 6, Het Bestuur bestaat tenainste uit:

&. Voorzi L-rer.,
b' 2e Vr:r:rzitlcr,
c. Secret;r::i.s -penningiireest er,
d., .Algelreen ijecrmchr,s."
€ r Orrcrige 1e d.en,

waarvan ]ret Dagc-Lijks Besturrr lrcrd-t .qevormd- cl-oor d.e d-rie eerstgenoem-
d.en. vford-t d.e fi.urctie yan secret''.r-i-s-pcnni.ngtueester gesplitst 1n s€*
cretaris(esse) er, penningneestu:r(esse), clp,rl worcit freÏ nàgelijks Re-
stur.rr gevormd- d,oor Voorzit'ter, 2e Voorrltter, Serss6laris en Penning-
meester.
Ied-er jaar treed-t een ge4eelte öezer lerlen volgens rooster &f, zod"a-
nig d.at tn 2 jaar allen 6énLnaal zl)n afget::ed.en.
De afgetred"enen zí3n terstonrl herliiesba;rr.
,{It, 7, De VoorzÍtter leid.t zowel d-e a.lgemene led"en- a}s d-e Bestuurs-
i'er-gàderÍngen en draagt zorg, d.a,t d-e. besluiten in d-e algeuene }ed"en-
','ergad.eringen genomen, d.oor het Besituur r',rord-en uitgevoeid-, Bij ant-
stentenis van de \roorzitter, word.en d-e vergaderingen geleid- door d-e
?c Voorzitter.
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,Art, ;§r De secretaris-penningioeester Ís belast net het voeren d.er

eorr"Àponac.ntiè, bijÉoud.en d.er led-enliist, in or&e houd'en

van het archiei- d.er vereirigj"ng en het, uitbren$el van een Yerslag_. van
Ëóï ;iÀefópen-JuJ" op de jàarfi.1lcse algemene Led-envergad.ering. Hii
houd_t fevens ii net àrchiér' een inventàris-lijst bij van d-e eigend-oin-
itlen d.er verenigin..g. Hij stelt cl-e convocaties voor d.e alege.urenq.Ier)-en-

"àrgàaéringen 
Ean6r, in-ove:'}eg :,ret de. overige Bestuursleàen. Hij maalct

van iedere vergad.ering notulen. De notulen en het jaarverslag word-en
nà góeakeurin3"d.e:, -,'eíga.t1er':'ir:g*:::ec1e ri,oor cle Voorzitter ond-ertekend.
ttij"zoigt erv§or, d.at 6i, al-ie'Bestuurs- en algeinene ledenvergad-eringen
een led-enlijst aa.nli''ezi,g iÍ1.
Als Penningóeester 1s h.ri rretrast- met..het beheer van d-e

de verenigíng. llii int d-e con';iibr.rtÍen, bijd.ragen van
and-ere baten-en d-oet a}le bc-r;ali-ng;en.

financiën van
begunstigers en

De Algeneen Secundus is d.e Secretaris-penningmeester, ind-ien
ér §eËn Ze Secretaris Ís, zonod.ig behulpzaam bij d-e -ad-minÍ-stratieve welkzaaiil:ed.en. Bij ontstentenis of tussenti|às bed-anken van

eeí àór besturgsled-en treed.t hij (zíj) eventueel als plaatsvervanger
(ster) oP.
Art.I0., De overÍge Bestuursled-en staan tret Dageliiks Eestrfl1r terzij-
-=:"". 

- àe. Zíj ilemen op zich behulpzaa:a te ziin bii het inlen d.er
eontributiën d.ei }ed-en. Ív'ree hr:nner zijn belast met het toezicht op
d.e eigend.omrnsn d.er veqeniging.

-Art.1]. De boeken _en bescheiden en a}les wat d.e BestuursleÖen verd-er
ond-er hun berusti.ng hebben, bli jven onveranàerli3k_ t q! eiggn-

d.om d.er vereniging. ZíJ verylichten zich alles zo goed. ilogelijk- te be-
heren en bi3 oíeróraeht het onrler hrrn berusting bevinàend.e aan Lurn op-
volger(ster) over te d-ragen.

Art.12, De Directeur en d.e Àd.junct-àireeteur woràen benoemd- d.oor het
Bestuip volgens een instructie opgemaakt in ond.erling overleg.
Aan Ïret Bestuur is opged"ragen in overleg met d.e- Directeur d.e

rooster van werkzaanhéd-en Àamen te stellen en aIl-e bepalingen
van ord.e te maken d.ie. d.oor hen nod-ig word-en geoord-eeld-, mits. d-eze niet
in strijd. zijn nret het Huishoudelijk Regleiirent. Het Bestuur is ver-
plicht óoor àanplakking in d.e zaaL d-eze bepalingen ter lcennis van d.e

led.en te breng€nr

Yergad.ering€Br
Art.14. De vergad.eringel zijn te ond-erscheid.en in Bestuurs- en alge-

mene ]ëd.enver§ad.eringen. De alemene ledenvergad.ering is een
vergad-eri.ng van Ere-r s{sngereótrtigae-r_gewone _en_ buit_engeïrone werkend-e
}ed.ën, vool zover zL-j d-e Ieeftijd.-van Il jaar hebben bereikt. A}}e
steqgóreehtigd.e led-ei hebben in-d,eze vergàd.e.ring het recht voorstellen
te döen. De ó-oor d.eze led.en ged.ane voorslellen kunnen d.ad.eliJk in be-
hand.eling genouen ïrord.en, mits zLi van een toelichting yelg:zref{ 847n,
en niet ín-strijd. met d.e statuten zijn, Iecl-er stemgerechtigd lid- te-
kent bij zí7n koiust ter vergad.ering cle presentielijst.
Art.15. Steplien over personen geschiedt steed.s schriftelijk, over za-#kenworc1trnonàelj.ngges1t.emcl,tenzijdevergad.erinÉjand.ersbe-
slist. Bij steru:ring besli.st-cló vrl.etrelcte móerd.erheid- d.er uitgebr.rchte
ÀefAige siemireo, zí3r:ae van d-e rr-.:-tgebr:ch-l;c gelcli"ge_ ste'miaeR d.e helft
Éfrl" é6n, tenzij uitdrukkeiijii an.'.e.rs j.s bepaalcl. Blaneo stennen ïiror-
d.en gerekend- geld.ige stem:,ren 'Le zijn.
Ar.!.16. De jaa::ri jkse algeuene ledenrrergadering v,rordt_ gehouclen in d"e

maand. Januari; telkenilale llroriLL d.an vastgesteld., hoeveel a}-
gemene led-envergad-erir:gen in il.Ë)ï L';our:ncie jaas zu.l-1en t1rord.en gehoud-en,
behalve d-e algelrene ]eclenve::garle::iirgen, d.ie 1ru::nen word.en lelegd vol-
geils art. 7 en f5 d.er s'Latuter. 0p cle ja.o.riijkse qlgemene leclenverga-
óei'ingen, d.oet l:et i3esiuur ::e}.;ening erl yel:antvocrcling van het heheer
:r-u het afgelopen jaar, tevens l:Lr:b.ne;ii Can d-e Bcstur-l-rsverkiezingen plaats.
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Cand.id.aatstelling voor een bestuursfunctÍe moet d-oor ten:ilinste J steill-
Àil"óhiigcle tecleí ziin o!d.ertekend. e;n tenuinste 2 d+g:l Yo?f ,.1"*Iur-
Eàa;;ilà"rrij cle secrótaris of cliens pla.rtsvervanger(ste:') ztTn ingc-
d-i end-.

SlotbePalingeÍ1.
Art,1Z. De Dírecteur en d.e Ad.junct-d.irecteur hebben zor,'iel 9P.een l3e;-

-':-:-- it1ro"*- al-s op een AtgerLbne Leclenvergaclering e9n arlvi'serend.e;
stem, Het lid-maatschap-d.er verénig;ing i-rioet iriet d.e functie van ltirec-
teur, Àd-jrxrct-directeàr of leiöer onverenig;baar word-en g;eacht, . voor
tijaélijÉe aanstellj-n:l of nood.hu.Ip, kan even.vlre-L van d-eze 'irepal-in{ï !ïor-
d-en afget'elien,
Art.1B, Leclen, vrelke d-eelneiiien a.in een feest, ui'Lvoerir.3, wedstrÍ jc1
-==''---- of iets d-ergeli-jlcs, ztJn verplicht, oP óe .:.angeïi/ezen tijCL en
plaats stipt aany,/ezig te zí1n, Ged-urend-e clie tiid. ond-erlrerpen zij ztebt
àap d.e aooi het Bestfiur of Coiirmissie en Leid-ing te gevr.-jn aanwijriingen"
De.led-en zrJÍr verplickrt, inclÍen zí1 in het operibaar uitkoi:ten voor? Cie

verenigln,q, het voorgeschreven costuuin te d-ragen.

Art.I9. llet Bestrxm beslist over ,;Ile gevallen, waarin niet cloor clit
Reglement lrord--b voorzien. llet Bestuur heeft het recht tot

vrord-en ter hancl ge-
van minstens 1O
cle meerclerheid- d.er

toegang op alle oefeningen.
Art.20, iifiizigingen in d.it itegteiaent kurrnen niet

rro.L0€111 d-iin op voorstel van het tsesLuu:r of
stemgerechtigcle led-en en behoudens goedkeuriu3 van
algenene ] erlenr.ergarlering.
Art.21. De SecretarÍs d-raagL zorg, cleLt a-Lle stemgerechtigcle led.en in

d-e gelegenheiC. no::cl-en ges'Lelil-, r;icb", tegen een r1oor Ïret Be-
stuur vastgesteld"e pr1js, een exeruplaar van S-batuten en lï.uishoud.elijk
Reglenent aan te schaffen"
Art,22, Bij zieicte of bijzond-e::e omstand,ighed.gl, waard.oor geen d.eel-

ne:ling aan d-e oefenir".ren lian plaats heroben, word-t na lcennisge-
ging aan één d.er Bestuurs-Leden, nog 'rlreeiuaal contributie geheven, daar-
na kan tijclelijke vrijstelling; rrord.en verleend tot ten hoogste d-rie
inaand-en,
Voor langere termijnen lcan overleg rnet het l3estuur urord.en gepleegd.

Aldus laatstelijk vastgesteld- en goed.gekeurd. op d.e

Algemene- Led.envergad-ering, gehouclen op 2O tliei 1949.

Iïet ïlestuur.


