Club statuten
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam ‘Speciaalclub voor Sulmtaler- en Altsteirefokkers.
Artikel 2.
De vereniging is opgericht op 4 januari 1997 te Zuidlaren voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt
van één januari tot en met éénendertig december.
Artikel 3.
Hij zij die lid wenst te worden van de vereniging, meld zich bij de secretaris onder opgave van naam,
voornaam en adres.
Artikel 4.
Het lidmaatschap eindigt door:
1.

Door overlijden van het lid;

2.

Door opzegging van het lid;

3.
Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij deze statuten vastgesteld te voldoen, wanneer hij/zij
zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4.
Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten
handelt, idem met reglementen of besluiten der vereniging, doch niet eerder dan dat lid door het
bestuur voor drie maanden is geschorst en deze periode is verstreken.
Artikel 5.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Zo ook schorsing en/of ontzetting uit het
lidmaatschap. Na een van deze besluiten staat voor de betrokkene binnen één maand na de ontvangst
van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij/zij wordt
daartoe zo spoedig mogelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 6.
Leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de algemene
vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 7.
Het bestuur van de vereniging is opgedragen aan tenminste drie personen, zij die zich verkiesbaar stellen
voor het bestuur kunnen zich bij het zittend bestuur schriftelijk aanmelden voor de aanvang van de
vergadering, welke aanmelding dient mede ondertekend te zijn door tenminste vijf leden van de
vereniging en 21 jaar te zijn.

Artikel 8.
Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene
ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die binnen drie maanden gevolgd wordt
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Artikel 9.
De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering en het bestuur wijst uit zijn
midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor het hunne ui zijn midden een vervanger
aanwijzen.
Artikel 10.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van der vergadering voor het besluiten tot het huren, verhuren en
op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen of wijzigen van
dergelijke overeenkomsten. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan der vereniging een
bankkrediet wordt verleend. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. De algemene
ledenvergadering is bevoegd om, in een aan haar hiertoe uitdrukkelijk genomen besluit duidelijk te
omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen.
Artikel 11.
Het bestuur brengt op de jaarvergadering, binnen 2 maand na afloop van het vereningsjaar, zijn
jaarverslag uit over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
Artikel 12.
Jaarlijks zal er een kascontrole worden gehouden door twee leden uit de vergadering. Zij mogen geen lid
van het bestuur zijn.
Artikel 13.
De penningmeester is gemachtigd om alleen max. 500 gulden van de rekening op te nemen. Bij grotere
opname gaan penningmeester en secretaris samen. Bankafschriften bewaard de penningmeester.
Artikel 14.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde, verslag van de kascontrole, verslag van de
secretaris en penningmeester, voorziening in eventuele vacatures. Voorstellen van het bestuur of de
leden aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Artikel 15.
Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. Voorts is het
bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen
van een/vijfde gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien hieraan binnen 14 dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoeker zelf tot die vergadering overgaan door oproeping of bij advertentie in een
ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad of in een vaktijdschrift.
Artikel 16.
Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft een stem. Een lid kan zijn stem door een
schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Ieder lid kan slechts als gemachtigde optreden voor
niet meer dan één lid.

Artikel 17.
Voor zover de statuten of de zet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden
beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende
verkiezing van personen, dan is het verworpen.
Artikel 18.
In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal
worden voorgesteld. Zij die de roeping ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben
gedaan, moeten tenminste 5 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een
afschrift hiervan aan alle leden toegezonden. Een besluit tot statuten wijziging behoeft tenminste 2/3
van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waar tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Zijn dze
niet aanwezig, dan wordt binnen 4 weken een 2de vergadering gehouden en ongeacht het aantel
vertegenwoordigende leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste 2/3 van de
uitgebrachte stemmen. De wijziging van statuten treed onmiddellijk in werking na goedkeuring van
algemene ledenvergadering.

