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NAAM 

 
ARTIKEL 1 

 
De afdeling draagt de naam ‘Vogelvreugd’ en is een onderafdeling van de Nederlandse Bond van Vogellief-
hebbers. Zij wordt in dit reglement aangeduid als ‘de afdeling’.  
 
  

DOEL 
 

ARTIKEL 2 
 
De afdeling heeft ten doel : - plaatselijk de belangen van de leden van de Nederlandse Bond van Vogelliefheb-
bers te behartigen, overeenkomstig artikel 3 der statuten van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
 
  

LEDEN 
 

ARTIKEL 3 
 
A. Leden van de afdeling zijn bondsleden, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in artikel 7 en 8 der 
statuten van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Men kan geen lid van de afdeling zijn, zonder tevens 
het lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te bezitten. 
B. Gastleden van de afdeling zijn die leden, die reeds bij een andere vereniging lid zijn, met inachtneming van 
het daaromtrent bepaalde in artikel 7 en 8 der statuten van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
 

ARTIKEL 4 
 
De leden hebben recht van toegang tot alle van de afdeling uitgaande vergaderingen (uitgezonderd de bestuurs-
vergaderingen), excursies, lezingen etc. Zij hebben het recht op de vergadering voorstellen te doen en discus-sies 
uit te lokken. Zij hebben het recht om ten getale van tenminste 3/5 van het totaal aantal leden van de afdeling, 
een buitengewone ledenvergadering te doen bijeenroepen, na vooraf aan het bestuur de te behandelen punten 
schriftelijk te hebben meegedeeld. Het afdelingsbestuur is gehouden een aldus verlangde vergadering binnen 4 
weken te houden, met uitzondering van een vakantieperiode. 
 
 

ARTIKEL 5 
 
Van de leden wordt verwacht, dat zij allen zoveel mogelijk meewerken aan de bevorderingen van het doel van de 
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Zij zijn gehouden, gedurende de vergadering, zich te onderwerpen aan 
de leiding. 
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ARTIKEL 6 
 
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden bij de secretaris van de afdeling, één en ander 
overeenkomstig de bepalingen genoemd in artikel 8 de statuten van de Nederlandse Bond van Vogelliefheb-bers. 
 

ARTIKEL 7 
 
Royement van het lidmaatschap kan geschieden door het afdelingsbestuur op grond van : 
 A. Contributieschuld; leden die meer dan 1 jaar contributie schuldig zijn, worden door het bestuur schriftelijk          
aangemaand het verschuldigde bedrag binnen 1 maand te voldoen. Volgt hierna geen betaling, dan heeft            
het afdelingsbestuur het recht tot royement over te gaan. Deze leden houden wel de verplichting de                     
contributieschuld alsnog te betalen. 
B. Het handelen in strijd met enige bepaling van de statuten of reglementen van de Nederlandse Bond van              
Vogelliefhebbers. Een zodanig royement kan niet anders geschieden dan door de meerderheid (d.w.z. de             
helft plus 1) van de ledenvergadering waar minstens 2/3 van de leden aanwezig is, en behoeft de                         
goedkeuring van het bondsbestuur. Wanneer het in de vorige alinea aangegeven vereiste aantal leden niet           
aanwezig is, beslist de  eerstvolgende ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen (d.w.z. de             
helft plus 1), ongeacht het aantal aanwezige leden. Een voorstel tot een zodanig royement moet op de agenda      
voor de ledenvergadering zijn vermeld. Leden die geroyeerd zijn ingevolge punt b, hebben recht van beroep        
op de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Dit beroep dient binnen 1      
maand bij het bondsbestuur te worden ingediend, met schriftelijk kennisgeving bij het afdelingsbestuur.              
Overigens is direct op hen van toepassing artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de Nederlandse            
Bond van Vogelliefhebbers. 
 
 

BESTUUR 
 

ARTIKEL 8 
 
De leiding van de afdeling is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit ten minste 3, doch ten allen tijde 
bestaande uit een oneven aantal leden, te weten voorzitter, secretaris en penningmeester eventueel aangevuld met 
2e functionarissen en/of commissarissen. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van 3 jaar. Alle 
bestuursleden worden in functie gekozen. Volgens op te maken rooster treden de bestuursleden om de 3 jaar af, 
met dien verstande, dat de leden van het dagelijks bestuur (1e voorzitter, 1e secretaris en 1e penningmeester) 
nooit gelijktijdig aftredend zijn, alsook nooit gelijktijdig zowel 1e functionaris als een 2e functionaris. De 
aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. De leden hebben ten alle tijde het recht om tegenkandidaten te stellen 
tot één werkdag voor aanvang van de vergadering. Tegenkandidaten moeten zich schriftelijk met 10 
handtekeningen van de andere leden uiterlijk 1 werkdag voor de vergadering aanmelden. Bij tussentijdse 
vacatures wordt daarin op de eerstvolgende ledenvergadering voorzien.  Indien er geen tegenkandidaten worden 
ingediend, zijn de betreffende kandidaten bij acclamatie ge-(her)kozen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd 
door de eerste voorzitter, eerste secretaris en eerste penningmeester. 
 

ARTIKEL 9 
 
Het dagelijks bestuur belegt de vergaderingen en regelt alle voorkomende en spoedeisende zaken. Bij genomen 
beslissingen brengt het dagelijks bestuur op de eerstvolgende ledenvergadering hiervan verslag uit. De voorzitter 
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is belast met de leiding van alle van de afdeling uitgaande vergaderingen, excursies, etc. Hij/zij is 
verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de afdeling. De secretaris is belast met: 
A. Het bijhouden van de notulen van alle van de afdeling uitgaande vergaderingen. 
B. Het voeren van de afdelingscorrespondentie, waarvan hij/zij een kopie houdt. 
C. De verzorging van het archief van de afdeling. 
D. Het bijhouden van de presentielijst van alle van de afdeling uitgaande vergaderingen. 
E. Het convoceren van deze vergaderingen. 
F. Het regelen van verkiezingen. 
H. Het bijhouden van het ledenbestand, mutaties worden schriftelijk doorgegeven aan de Nederlandse Bond             
van Vogelliefhebbers. 
I.  Bij zijn/haar werkzaamheden wordt hij/zij geassisteerd door één of meer medewerkers als bedoeld in                   
artikel 8. 
J.  Bij zijn/haar aftreden levert hij/zij binnen 14 dagen de gehele administratie, het gehele archief en alle                 
andere onder zijn/haar berusting zijnde goederen en bescheiden, de afdeling betreffende, in bij het afdelings       
bestuur. 
De penningmeester is belast met: 
A.  Het beheren van de gelden van de afdeling. 
B.  Het innen van de contributie. Hij/zij is verplicht voor de 10de van elk jaar de bondscontributie ingevolge             
artikel 24 van het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, aan de                      
bondspenningmeester af te dragen. 
C.  Hij/zij maakt een financieel overzicht van het afgelopen boekjaar. 
 D.  Bij zijn/haar werkzaamheden wordt hij/zij geassisteerd door één of meer medewerkers als bedoeld in                   
artikel 8. 
E.  Bij zijn/haar aftreden levert hij/zij binnen 14 dagen alle de afdeling toebehorende gelden, alle boeken en             
bescheiden behorende tot de financiële administratie, alsmede alle andere onder zij/haar berusting zijnde            
goederen en bescheiden, de afdeling betreffende, in bij het afdelingsbestuur. 
 

ARTIKEL 10 
 
Het bestuur vertegenwoordigt de afdeling buitenrechten. In rechten treedt voor haar op het bondsbestuur. 
 
 

GELDMIDDELEN 
 

ARTIKEL 11 
 
De afdeling is bevoegd de in artikel 24 van het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bond van Vogel-
liefhebbers, vastgestelde bondscontributie, ten eigen bate, een afdelingscontributie heffen. 
 

ARTIKEL 12 
 
Eenmaal per jaar wordt uit de leden een kascommissie van 2 leden benoemd, ter controlering van de kasbe-
scheiden. Bij akkoord bevinding, tekent zij het kasboek af. Zij brengt verslag uit op de eerstvolgende ledenver-
gadering. De leden van de kascontrolecommissie hebben maximaal 2 jaar zitting, waarbij ieder jaar 1 commis-
sielid wordt vervangen. 
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VERGADERINGEN 

 
ARTIKEL 13 

 
Tenminste 5 maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden op tijd en plaats door het bestuur aangege-
ven. Bestuursvergaderingen hebben tenminste 5 maal per jaar plaats en verder zo dikwijls de voorzitter zulks 
nodig acht. 
 

ARTIKEL 14 
 
In februari/maart heeft de jaarvergadering van de afdeling plaats. Op de agenda voor deze vergadering moeten de 
navolgende punten voorkomen: - jaarverslag van de secretaris 
                                                        - jaarverslag van de penningmeester 
                                                        - verslag kascontrolecommissie 
                                                        - bestuursverkiezingen. 
 
 

STEMMINGEN 
 

ARTIKEL 15 
 
Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, indien een der leden wenst dat 
er schriftelijk over een zaak gestemd dient te worden, wordt dit ten alle tijden gedaan. Waar er bij stem-ming 
over personen geen meerderheid (d.w.z. de helft plus 1) wordt verkregen, heeft een 2e vrije stemming plaats. 
Voorzover ook deze nog geen meerderheid oplevert, heeft een herstemming plaats tussen de personen, die 
daarbij de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Bij herstemming beslist de meerderheid. Bij staken van 
stemmen (evenveel stemmen voor als tegen) over personen, beslist het lot, over zaken wordt het voorstel geacht 
te zijn verworpen. Jeugdleden (dit zijn leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt) hebben geen 
stemrecht. 
 
 
Stemmen van onwaarde zijn: - blanco stembriefjes 
                                               - ondertekende stembriefjes 
                                               - stembriefjes met daarop meerdere namen 

- stembriefjes die om welke reden dan ook, de wens van de stemmer 
onduidelijk laat blijken. 
 

 
 
 

ARTIKEL 16 
 
Het stembureau op de ledenvergadering wordt gevormd door 3 door de voorzitter aan te wijzen leden. 
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ARTIKEL 17 

 
Het stemrecht van de afdeling ter algemene ledenvergadering van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, is 
nader geregeld in artikel 27 tot en met 31 van het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers. 
 
 

SLOTBEPALINGEN 
 

ARTIKEL 18 
 
A. Bij eventuele opheffing van de afdeling zullen de bezittingen gebruikt worden om eventuele tekorten te               
dekken. 
B. Indien er geen tekorten zijn, zullen alle bezittingen ter beschikking blijven voor een later wederoprichting           
van een afdeling en in bewaring gegeven worden aan het bestuur van de Nederlandse Bond van                          
Vogellief hebbers. 
 

ARTIKEL 19 
 
De verdeling de bezittingen bij eventuele splitsing van de afdeling, kan alleen plaatsvinden bij beiderzijds 
goedvinden. 
 

ARTIKEL 20 
 
Bij verschil van mening omtrent toepassing van enig artikel van dit reglement, beslist het bestuur. 
 

ARTIKEL 21 
 
Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht door de ledenvergadering met meerderheid te 
stemmen. 
 
Het reglement is vastgesteld door de ledenvergadering van de afdeling op 11 februari 1987 met het           
dagelijks bestuur: 
voorzitter                  A. Korevaar 
1e secretaris            P.C. den Breejen 
1e penningmeester   A. Peursem  
 
Het reglement is herzien en herschreven, met goedkeuring van de ledenvergadering van de afdeling op                
26 mei 1998. 
Met het bestuur: 
1e voorzitter                  L. v.d. Leeden                           2e voorzitter             H.L. Boer 
1e penningmeester        M.C. den Breejen                      2e penningmeester   A. de Rover 
1e secretaris                 W.J. v.d. Linden                        2e secretaris             P.H.L. van Rossum 
ringencommissaris       A. de Rover 
materiaalcommissaris T. van Wingerden 
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