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Statut"o van ,,De H.z.nkt*p"
Vereniging voor Licha*"IryL" en Geesteliike OntwiLk.liog

_ g""..ttgd t" Nry"r"g

NÀÀM EN ZETEL.
Àrt. I. De vereniging is genaamd: Vereniging voor Lichamelilke en

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

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

aanmeldt, van u,elke ii.Étlt g ook, in aanraking te brengen met de levens-
houding die ook ten opzichte van het jeugdleven in al zijn uitingen en

behoefËn bepaald wordi door het Evangólie van Jezus Christus_, zo,der dat
dit als persoónliike overtuiging van de leden der vereniging w-ordt-geëist.. .

Art. 3. De vereniging iteli zich ten doel het bevorderen der lichamelijke
en geestelilke ontv/ikk;1ilg, de karaktervorming harer leden en de onderlin§e
gemeenschapszin op bovengenoemde groncislag." Zi1 trachí haar ïoel te tereiken langs wettige weg en wel door onder
bevoegde leiding en in algemene zin:
I. cirsussen tà organiseren voor de geestelijke ontrvikkeling, alsmede sport

te beoeÍenen vóor de lichamelijke ontrvikkeling, zorvel voor vrouwelijke
als mannelijke leden.

II. andere .l-ettige middelen toe t? passen, clie aan het doel bevorderlilk
kunnen zijn.

DUUR.
Art. 4. De vereniging is aangegaan voor een tijdvak van 29 iaten, te

rekenen van de dag der oprichting , zijnde 2 Februari 1928 (derhalve eindigend
1 Februari 1957).8\ het verstriiken van genoemd tijdvak wordt de vereniging
opnieuw aangegaan voor de tijd van 26 iaren, derhalve eindigend 1

Februari 1983.
Àrt.5. Het verenigingsjaar loopt van l Januari tot en met 31 December,

eerstmaal vanaf de dag der oprichting tot en met 31 Dec. 1928.
Art. 6. De vereniging kan te allen tiide 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 beituur of een daarvoor gekozen commissie belast met de

verefÍenin-g van de zaken der vereniging. Na het betalen van alle schulden
en lasten zal het overblijvende saldo, met inachtneming van art. 1702 van
het Burgerlijk 'Wetboek, komen ten bate van een instelling in de gemeente

Nilmegen, welke de doelstelling der vereniging het meest benadert.

LIDMÀÀTSCHÀP.
Ari. 7. De vereniging bestaat uit:
a. leden
b. leden van verdienste
c. ereleden
d. promotors
e. begunstigers.
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 art.2.
Àrt. 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 bij huishoudelijk reglement is
vastgesteld belalen. Werkende leden zijn gewone leden, die actief aan een of
-"e.d".e groepswerkzaamheden deelnemen en de contributie betalen, die voor
hen bij huishoudelilk reglement is vastgesteld.

Art. 10. Zi1 geven zich op bij het bestuur of door het bestuur aangewezen
personen of instanties. Het bestuur beslist over de toelating een week na
aanmelding. Binnen 14 dagen, na bekendmaking op de daarvoor aangewezen



plaatsen, kunnen bezwaren tot toelating bij het bestuur worden ingedienci, mits
ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden. Bezwaren worden zo
mogelilk voorzien van het advies van commissarissen, voorgelegd aan de
eerstvolgende algemene vergadering, die over de toelating beslist.

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

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 schriftelllk plaats door het bestuur
indien een lid de belangen der vereniging schaadt of tegenwerkt of een
handeling pleegt in strijd met de statuten of het huishoudeli;k reglement, met
recht van beroep op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

De gewezen leden verliezen alle rechten aan het lidmaatschàp verbonden.
Vooruitbetaalde contributiegelden worden niet gerestitueerd.

Art. 12. Leden van verdienste en ereleden zijn zij, die zich ten opzichte
van de vereniging bilzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zil rvorden op
voorstel van het bestuur bil meerderheid van stemmen door de aigemene leden-
vergadering benoemd.

Àrt. 13. Promotors ziin natuurlijke personen of vertegentvoordigers van
rechtspersonen, die door bilzonder financiële bildragen dé vereniging daad-
v;erkelilk steunen.

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

Het promotorschap vervalt door:
6) bedanken
b) royement.
Bedanken geschiedt door schriftelijke mededeling aan {e secretaris(esse)

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

Royement heeft met opgaaf van redenen schriftelllk plaats door de Raad
van Commissarissen indien een promotor de belangen dér vereniging schaadt
of tegenwerkt of een handeling pleegt in strijd met de statuten àf het huis-
houdeli;k reglement met recht van beroep op de eerstvolgende algemene leden-
vergadering.

. Àrt. 14. Begunstigers zijn zij, die de vereniging steunen met een jaarlijkse
bildrage,_waarvan het minimum bij huishoudelijk règlement wordt vaótgesteld.

Àrt. 15. Stemgerechtigd zijn leden, leden van vórdienste en ereledén. als-
mede de promotors. Zij moeten de leeftild van 18 jaar hebben bereikt.

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

moeten zijn en de leeftijd van 25 jaar moeten hebben bereikt. Bestuurslàden
moeten de oecumenische christelilke gedachte belichaamd in de rvereldraad der
kerken ten volle zijn toegedaan en hiernaar bij voortduring trachten te leven.
Niet verkiesbaar tot bestuurslid is hii 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 trveede graad bloed- of
aanverwant is, De voorzitter wordt in functie gekozen, de óverige functies
worden onderling verdeeld.

Ieder jaar treedt een gedeelte dezer leden volgens rooster af, zodanig dat
in drie jaar allen eenmaal zijn afgetreden. Zii iiin terstond herkresbaai De
werkzaamheden en rooster van aftreden der bestuursleden r",orden in het
huishoudeli;k reglement omschreven. Tussentijds ontstane vacatures worden
ten spoedigste vervuld. De verkiezing van de voorzitter en de penningmeester
behoeft de bekrachtiging van de Raad van Commissarissen.

Art. 17. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten
en is bevoegd tot alle daden van beheer binnen de jàar1ilkse begroting. voor
uitgaven buiten de begroting is de goedker-rring van commissarissen vereist.
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 commissies uit de leclen te benoemen,u.oor
het organiseren van feestjes, uitvoeringen, wedstrijden en dergelijke. In een
dergelijke commissie moet ten minste één bestuursÍid zitting hËbben en haar
besluiten moeten de goedkeuring van het bestuur wegdragei.
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STICHTING.

Àrt. 19. Er bestaat een stichting, welke opgericht is bij notariële acte en

waarvan het bestuur optreedt als Raad van Commissarissen.
Art. 20. De vereniging als zodanig zal geen eigendommen bezitten be'

houdens zodanige hquide- middelen als ter bereiking van haar- grondslag en

doel en ter vàldoening harer aangegane financiële verplichtingen -nood'
zakelilk zullen zljn. Te àien einde zullen door haar alle bezittingen, welke zij
mochí verkrijgen, worden overgedragen aan de stichting, hiervoor in- art.- 19

bedoeld. Het- ial aan de Raad van Commissarissen vrii staan om de door hen

te verlenen ::iachtiging tot verkriiging van eigcndornmerr als bedoeld in art.17,
afhankelilk te stellen van de tooiv.,aarde, dat de overdracht daarvan aan de

stichting zal plaats hebben.

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

worden gekozen uit de ere-leden, leden van verdieuste of bestuursleden van
de vereniging. Drie leden worden gekozen uit de groep promotors.

Het zeienàe lid wordt gekozen door de zes overige commissarissen. Hii
moet het gestelde in de art. 2-8 en 16 2e zin kunnen onderschrijven.

Art. 22. De Raad van Commissarissen heeÍt tot taak:
r. Het bestuur en de vereniging met ziin steun en advies te helpen.
b. Toe te zien dat de statuten rrageleeÍd en in acht genornen 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.
Art. 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 Commissarissen, binnen vier weken
la de vacature, een bindende voordracht van twee personen aan de algemene
vergadering aangeboden, die hieruit bil meerderheid van stemmen een com-
missaris verkiest.

Arl. 23. Ter vervuliii:g vair ce;: \'acatur? van die commissaris-plaatsen
'wordi door de raaC va;.i Corrmiss;risseu c-ett voordracht van tu'ee personen aan
de groep promotors aangeboden, die hieruit bij meerderheid van stemmen een
commissaris verkiest.

Het bestuur is verplicht binnen vier weken na cie vacature de voordrachten
van de Raad van Coir-rn:issiris:t r: cr: besiuu;, in de algeinene vergadering
te brengen.

Bl;1ft de algemene vergadering resp. de groep promotors, in gebreke een
commissaris aan te vr'iizen, 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 zelÍ zijn rverkwijze.

DIRECTIE.
Art. 26. Directeuren ztjn zíj, die respectievelijk de leiding hebben van de

afdelingen der lichamelilke en geestelijke ontwikkeling.
Zii worden benoemd en ontslagen door het bestuur, welker benoeming

en ontslag de bekrachtiging der commissarissen behoeft. Hun werkzaamheden
worden bil Huishoudelijk Reglement geregeld.

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

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

een commissie vormen, die de belangen van de groep behartigt. Tezamen
vormen deze vertegenwoordigende leden de contactcommissie. De contact-
commissie kiest uit haar midden een voorzitteÍ, welke keuze de goedkeuring
van het Bestuur behoeft. De voorzitters van de colltactcommissies vormen
tcsamen de adviescommissie.

Àrt. 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 spoedig mogelilk voorzien. De werkzaam-
heden van de contactcommissies worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.



a.
b.
c,
d.
e.
f.

Art. 29. De taak van de adviescommissie is de band tussen het besturir
en d€ overige leden zoveel mogelijk te versterken. om dit doel te bereiken,
worden, zo vaak het bestuur zulks nodig oordeelt, doch tenminste tweemaal
per jaar, gemeenschappelijke vergaderingen van het bestuur en de advies.
commissie gehouden. De overige werkzaamheden r.an de adviescommissie
worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

GELDMIDDELEN.
Art. 30. De inkomsten der vereniging bestaan uit
contributies der leden
bi.ldragen van promotors
bildragen van begunstigers
schenkingen
legaten
andere baten,

BEGROTING.

. Àrt.31. .|aarlilks wordt uiterlilk in de maand December de begroting voor
het komende verenigingsjaar ter goedkeuring aan de algemene ïergaï"rtng
aangeboden.

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

JAÀRREKENING.
.Art. 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 wórden "in 
aanvuliende be-

groting op de eerstkomende algemene vergadering ter goedkeuring gebracht.

VERGÀDERINGEN.
Artikel 3i1. Het aantal algemene ledenvergaderingen u,ordt geregeld bil

huishoudelijk reglement. op èen met reden omkleed" verzoek .,àn riinsten"25 stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht binnen een maand na
ontvangst van het verzoek_ een .algemene ledenvergadering te beleggen, bil
gebreke waarvan de verzoekers het recht hebbbn zàlve tot" het beleiien der
velzochte vergadering over te gaan.

Het bestuur_ roept de stemgàrechtigde leden ten minste g dagen voor het
tijdstip ener algemenè 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 .ï".*".r,
behoudens Koninklilke goedkeuring.

Geen voorstellen tot wijziging kirnnen in behandeling rx,'orden genomen
welke niet op de convocaties zijn vermeld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Art. 36. Aan deze statuten is een huishoudelilk reglement toegevoegd dat

geen-bepalingen zal bevatten in strijd met deze siatuten en v"-aariÀ de róchten
en plichten der leden, leden van veidienste, ereleden, begunstigers, ;;;;i;.",bestuur, commissarissen, directeuren en commissiereden ,,àde. iirr-àÀ..r,i""1".

Besluiten tot vaststelling en wijziging van de bepalingen';; h; hrl"-
houdelilk reglement moeten op voo.stel van het bestuur ti; ."".aert,"ia- 

"u.,stemmen door de algemene ledenvergadering worden g"noí"rr.
GESCHILLEN.

Art. 37. Bij eventuële geschillen tussen commissarissen en bestuur of com-
missarissen en, algemene vergadering, zal een scheidsgerecht bestaande uitdrie stemgerechtigde leden van de vereniging, drie pïomot"r" 

"" ee" ria,
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 dezà bemiddeffiz""àË, ."."r-taat blijven, dan zal het eerder genoemde scheidsgerecht binàenJ ,ii.piààr.
doen.
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Huishoud"li;k Reglement

van «De H.z"rrka*p,
Vereniging voor Licha-"Iryk" en Geesteliike OntwiLk.lir,g

te Niimegen

OpgericLt 2 Februari 1928

GRONDSLÀG EN DOEL.
Àrt. 1. De vereniging wil de mogelilkheid 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 al zijn uitingen en be-
hoeften, bepaald wordt door het Evangelie van Jezus Christus, zonder dat dit
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.

Zi'1 tracht haar doel te bereiken langs wettige v/eg en wel door onder
bevoegde leiding en in algemene zin:
I. Cursussen te organiseren voor de geestelijke ontwikkeling, alsmede sport

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

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

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

L.ij door het Bestuur aangewezen personen of instanties. Het Bestuur neemt hen
voorwaardelijk aan en maakt de naam van dit toekomstig lid door aan-
kondigingen in het mededelingenblad bekend.

Ziin binnen 14 dagen, nadat de aankondiging is geschied, geen schriftelilke
en omschreven bezwaren binnengekomen bij de Secretarís, dan wordt hil of
:ij 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 niet of wel aanneming zal worden
gestemd.

Art. 5. De contributie van de leden is een zogenaamde basiscontributie,
welke bedraagt voor:

a. leden van 5 Í/m 12 jaar (adspirantleden) Í 1,- per jaar.
b. leden van 13 t/m 17 jaar (junioresleden) J 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 kwijting ontvangt het lid een voor het desbetreffende iaar geldig lid-
rraatschapsbewijs.

Wordt een lid in de loop van het eerste halfjaar ingeschreven, dan betaalt
hij of zij de gehele jaarlijkse contributie; bij inschrijving in de loop van het
trveede halfjaar, is voor dat jaar een halfjaarlijkse contributie verschuldiqd.

Art. 6. De contributie van de werkende leden, die uitsluitend aan de
gymnastieklessen deelnemen, wordt vastgesteld op de Ledenvergadering,
welke uiterlijk in de maand December moet worden gehouden. De contributie
rvordt, indien er geen wijziging in wordt gebracht, iedere keer met één jaar



verlengd. W-ij;igingen kunncn allccir plaatsvii:de:r oncler go:dkcuring r-a:i
de n:eeiderheid dcr ultgebrachte sternlnen.

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

Art. 8. Werkende leden van 15 jaar en ouder, die aan één of rneer
groepswerkzaamheden van de afdeling Lichamelilke Ontwikkeling deelnemen,
zijn verplicht zich éénmaal in de 2 jaar aan een sportkeuring te onderwerpen.
De hieraan verbonden kosten moeten door hen bij vooruitbetaling u,orden
voldaan.

Àrt. 9. Leden van verdienste en Ere-leden zijn natuurlijke personen, die
4ch ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Zii worden op voorstel van het Bestuur, bij meerderheid van stemmen, door
de Algemene Ledenvergadering benoemd.

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

Àrt. 10. Leden van verdienste, Ere-1eden en Promotors zijn vrijgesteld
van betaling der basis-contributie en hebben vrije toegang tot de hoogste
rang bij alle uitvoeringen, feestavonden en wedstrijden, welke door de i'er-
eniging worden georganiseerd.

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

BESTUUR EN DIRECTIE.
Àrt. i3. Het Bestuur bestaar ult tenrninste 5 leden. t.\\,.:
a. Voorzitter
b. Secretaris
c. Penningmeester
d. overige leden,

wa?rvan het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de drie eerstgenoemde.
Ieder jaar treedt een gedeelte dezer leden volgens rooster af, zodaÀg, dat in
3. jaar allen éénmaal zijn afgetreden, doch met dien verstande, dat iàer jaar
slechts één der leden van het Dageli.lks Bestuur aftreedt. De afgetredónen
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 huwelilk
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.
_ Bij een huwelilk tussen twee in functie zijnde Bestuursleden of iridie' twee
Bestuursleden tot in die tweede graad bloeó- of aanverwant worden, zal één
van beide Bestuursleden zijn oI haar functie moeten neerleggen. Indien dit
i, onderling overleg niet mogelijk blilkt, zal hierover in het Bestuur worden
gestemd.

Art. 15. De Voorzitter leidt zowel de Algemene Leden- als de Bestuurs-
vergaderingen en draagt zorg, dat de besluiten, in de Algemene Ledenvergade-
ITg genomen, door het Bestuur worden uitgevoerd. Bij ontstentenis va-n de
Vocrzitter u'orden de vergaderingen geleid door de tweede Voorzitter.

Àrt. i6. De Secretaris is belast met het voeren der correspondentie, trii-
ho,-cien. der iedeniilsten, in orde houder.r van het archief der 

-verenigi,g 
en

het uitbrengen van één verslag van het afgelopen jaar op de |àariili<se
Àlgemene Leden Vergadering. Hil wordt hie;bij 

-geasísteerd'doo. 
óe secr"-

tarissen der contact-commisies. De secretaris stelt de convocaties voor de
Àlgemen-e Ledervergaderingen samen, in overleg met de overige Bestuurs-
leden. Hil maakt van iedere vergadering notulen. De notulen én het jaar-
verslag 1uo1d_en 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 Legroting.
--Àrt. 1B-. De- overige Bestuursleden staan het DagÉlilks 

-Bestuur 
terzijde.

Hun werkzaamheden worden in onderling overleg ge"regeld,
Art' 19. De boeken en bescheiden en-alles,.,Juia""Bestuursleden r,erder

onder hun berusting hebben, blijven onveranderlilk het eigendom der 
'er-
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eniging. De Bestuursleden verplichten zich alles zo goed mogelijk te beheren
en bij overdracht, datgene, waarvoor zij de verantwoording dragen, aan hun
opvolger over te dragen.

Àrt. 20. Aan 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 keunis van de leden te brengen.

Art. 21. De Directeuren van de afdelingen Lichamelilke en Geestelilke
Ontwikkeling, alsmede hun assistenten, worden door het Bestuur benoemd
en ontslagen, met bekrachtiging van de Raad van Commissarissen. Hun
rechten en verplichtingen worden in een instructie vastgelegd. In deze
lnstructie 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 ÀDVIESCOMMIS§IES,
Art. 22. De leden van iedere contactcommissie wiizen uit hun midden een

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

Art. 23. De Voorzitters der contactcommissies zl1n, 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 overtuigen, dat ieder lid van hun groep in het bezit is van een geldig
lidmaatschapsbewijs. Ztj verzorgen de specifieke correspondentie van hun
groep met derden. Bovendien zijn zij de algemeen secretaris behulpzaam bil
het samenstellen van het jaarverslag.

Art.25. De penningrneesters der co:rtactcommissies 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 iaarverslag.

Art. 26. De commissieleden brengen aan het eind van ieder seizoen of
kalenderjaar schriftelilk verslag uit aan het Bestuur. Eventueel overblijvende
kasgelden worden overgedragen aan de algemeen penningmeester, welke 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
of kalenderjaar hun groep bijeen door plaatsing van een desbetreffende mede-
deling in ons mededelingenblad. Op deze bijeenkomst moet een nieuwe com-
missie worderr gekozen. Aftredende commissieleden zijn terstond herkiesbaar.
Voor stemrecht en wijze van vergaderen gelden de bepalingen, zoals in de
Statuten en dit Huishoudelilk Reglement nader zijn omschreven.

VERGÀDERINGEN,
Art. 28. De vergaderingen zijn te onderscheiden in Bestuurs -en Àlgemene

Ledenvergaderingen,
De Àlgemene Ledenvergadering is een vergadering van stemgerechtigde

Ieden. De stemgerechtigde leden hebben in deze vergaderingen het recht
voorstellen te doen. De door deze leden gedane voorstellen kunnen dadelilk
in beha.ndeling worden genomen, mits zij van een toeiichting vergezeld gaan
en niet in strijd zijn met de bepalingeÍr i./an de Statuten en het Huishoudeliik
Reglement.

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

Art. 29. Stemmen over personen geschiedt steeds schriftelijk, over zaken
wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist. Bij stemming
heslist de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, zijnde van
de uitgebrachte geldige stemmen de helft plus één, tenzij uitdrukkelíyk anders
is t,epaald. Blanco stemmen worden gerekend geldige stemmen te ziln.

Àrt. 30. De Jaarlijkse Àlgemene Ledenvergadering wordt gehouden uiter-
liik in de maand Mei. Op deze jaarlijkse Àlgemene Ledenvergadering doer
het Bestuur rekening en verantwoording van het beheer en beleid over het
algelopen jaar. Op deze vergadering hebben tevens Bestuursverkiezingen



plaats. Candidaatstelling voor een BestuursÍunctie geschiedt door het Bestuur
of door tenminste 10 stemgerechtigde leden. Deze laatste candidaatstelling
moet tenminste 4 dagen vóór de vergadering bij de Voorzitter of secretaris
zijn ingediend.

De Voorzitter stelt zich vóór de Iedenvergadering met het candidaat-
bestuurslid in verbinding en vraagt hem of haar, oÍ hij of zij voldoet aan de
bepalingen van art. 16 der Statuten.
_ _ 

Candidaatstelling van twee leden, die gehuwd of tot in de tweede graad
bloed- of aanver'\4/ant zijn, is mogelijk. Indien beiden gekozen worden ver-
klaard, dan zijn de artikelen 16 der Statuten oÍ art. 14 ,Jan het Huishoudelijk
Reglement van toepassing.

, Bovendien vindt op deze jaarlilkse Algemene Ledenvergadering de huldiging
plaats van diegenen, die onafgebroken 10-, 20-, 40- oÍ 50 laai lid der r-,er-
eniging ziin.

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

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

Bestuurs- als op een Algemene 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.

Art. 33. Leden, welke deelnemen aan een feest, uitvoering, wedstri.jd, enz.,
zijn ve_rplicht op de aangewezen tijd en plaats aan.v/ezig te zijn. Gedurende
die tijd onderwerpen zij zich aan de door het Bestuur àangeweze, 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. - Wijzigingen in dit reglement kunnen niet in behandeling worden
genomen, dan op voorstel van het Bestuur of van minstens 25 stemgeiechtigde
leden.

_ Art. 36. Alle stemgerechtigde leden zijn verplicht tegen een door het
Besiuur vastgestelde_ prijs een exemplaar' der Statuten en Huishoudeli.lke
Reglement aan te schaffen.

Alt. 37. Bij ziekte of bilzondere omstandigheden, waardoor geen deel-
neming aqn d: gymnastieklessen kan plaats hebben, kan na keinisgeving
aan één der Bestuursleden, een tijdelijke inschrijving als basislid ,"iI""r.,à
worden. zodat dan alleen basis-contributie verschuldi{d is.

Art. 38. Gehuwde werkend Leden, almede ongeh"uwcle werkende Leden,
van 30 jaar en ouder, kunnen, indien zij nog aan de gymnastieklessen deel-
nemen, alleen op de senioren-groepen worden geplaatsi. Dispensatie hiervan
kan door het Bestuur, op schriftelilk_ verzoek àer desbetreffende Leden, op
advies van de Directeur. Lichamelilke Ontwikkeling of een uun ,ii,
assistenten, worden verleend.

Àrt. 39. De Adviescommissíe tracht zoveel mogelilk eventuele verschillen
tussen de contactcommissies onderling, te regelenl 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 bijhouden
der inventarislijsten.

:t**
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VTINISTERIE VAN JUSTTTIE

tste Afdeling B

A. E. No. I43

ÀÍcn wordt venocht bii de aaohtling van
deze bríef dr:tekening, afdeliag, letters

en oummer oeuwkeudg te vermelden

's-Gravenhage, . . ..-1-?.....Apf -i.1 . 1.95.4

i

AAN Mevrou,r/ J.B.T. Jaspers-
Teijken,
Hindestri:a-b 32,
NIJJVINGJJN.

Ik heb de eer bij deze aan U toe te zenden een authentiek

extract uit het Koninldijk besluit van B Àpri1 L954rno. 37,
Voor de plaatsing van de goedgekeurde gew i j z igd e

statuten in de Nederlandse Staatscotrrant wordt dezerzijds zorg

gedragen. Zij zrilLen verkrijgbaar zijn bij de Directeur van het

Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, m,its zo spoedig mogelijk

het verlangde aantal afdrukken aan genoemde ambtenaar

(adres : Fluwelen Burgwal, 's-Gravenhage) wordt opgegeven.

De kosten bedragen 35 cent per exemplaar van ten hoogste

16 btadzijden druks, benevens 35 cent voor elke volgende 16

bladzijden.

De Minister .u*an Justítíe,
Namerrs de ilIinister, ,

Het Hoofd uan de. 7e Afdelíng,
voor deze:

ll H. D. 1e AÍdetins B S ezer-'sa-rsz



April 4954.
No. 37,

a0ii iu[tanl, bii de grotÍe Gods,

Koningin der Nederlqnden, Prinses von

Oronje-Nqssou, enz., e!ra., ettz,.

Beschikkende op de verzoekschriÍten ter bekoming vcn goedkeuring von
de wijzigingen in stotuten en gewijzigde stotuten von de doorin genoemde,
voor minder don dertig joren oongegane, verenlgingen;
Gelet op de voorschriÍten der wet von 22 Aprll 1855 (Stootsblod no. 32) in
het olgemeen en op ortikel B dier wet in het bijzonder,
Op de voordrocht von Onze Minister von Justitie von 1 April 1954,
1e AÍdehng B, no. 2OB5 i

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN,

goed te keuren,

l-e. enz.
7e. de overgelegcie gewijzigde statuten viln de vereniging:

"Verenigi-ng voor Lichamelijke en Geestelijke Ontr,.rikke-
ling (0e HazenkamF) ", gevcsti€d- te Ni-fitegeftr*-op-t+e}}re-
vereniging betrekklng had het Koninklijk besluit van
22 November 1935r ro. 48;

Be. errz.

Onze Minister von Jrrstitie is belost met de uitvoering vcrn dit besluit, enz.

Soestriijk, B April L95+.
bet)

JULIANA.

De Minister von Justitie,

Get) f,. A. Donker.

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
De Secretafis-Generaal uan het Ministerie van Justitie,

bet) J. c. Tenkink.

Voor eensluidend uittreksel,
De Chef van de Secretarie,

(W.H. J. C. aan Gessel)
16 Gr. ll55 H. D. 63

le Atdeling B


