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YAAM 
Artikel 1. De vereniging draagt 

de naam "RIETRKS". 
DOEI 

Artikel 2. 7-)e vereniging stelt 
zich ten doel het bieden van ont-
spanning en het geven van cultu-
rele vorming aan de jeugd van 
Grouw en omstreken. 

ZETEL  
Artikel 3. De zetel van de ver-

eniging is gevestigd te Grouw.* 
VERENIGINGSJAAR 

Artikel:4. Het verenigingsjaar 
loopt van 1 okt. t/m. 30 sept.. 
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BESTUUR 

Artike1.5: Het bestuur van de 
vereniging wort gekozen uit en 
door de leden van de vereniging 
en bestaat uit, tenminste 7 per-
sonen. De bestuursleden hebben 
Zitting voor de tijd van 3 jaren 

Artikel .6. . De verkiezing van 
de bestuursleden vindt. plaats.op 
een algemene vergadering. 

Artikel 7. Ieder jaar treden 
minstens 2 bestuursleden af. vol-
geils Tobster. De volgens rooster 
aftredende bestuursleden kunnen 
zich terstond herkiesbaar stellen. 
Bij een tussentijdse Vakature 
valt hei beSiuurslid l .dat op de 
eerstvolgende algemene vergade-
ring wordt gekozen, in de zit-
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tingsperiode van de afgetredene. 

Artikel 8. Als bestuursleden.  
kunnen uitsluitend worden geko-
zen die leden waarvan de kandi-
daatstelling is geschied: 
le. door tenminste vier op de al- 

gemene, vergadering aanwezige 
leden; 

2e. door' hetbestuur'. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 9. .Ieder die de leef-
tijd van L7 jaar bereikt heeft, 
kan lid Worden. 

Artikel 10. Het opzeggen van 
het lidmaatschap dient schrifte-
lijk te geschden. 

Artikel 11. Bij het behindigen 
van het lidmaatschap verliest 
men: 	 3 
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a. alle aanspraken op de rech-
ten die voortvloeien uit het 
lidmáatáchap; 

b.,allp aanspraken op de gpstor-. 
te kontribUtign. 

KONTRIBUTIEN - 

Artikel 12. De kontributie be-
draagt f.6,- per jaar.' 

Artikel 13. De in art. 23 ge-
noemde verenigingsperiode is ver-
deeldin de drie ondestaande 
kpntributieperi,Jden.: 
le. 1 okt. t/m. 32 nov.; 
2e. 1 dec. t/m. .31 jan.; 
3e 1 febr. t/m. 31 mrt.. 

Artikel 14. Dp:leden kunnen. - 
hun.kont.ributie pp twee manieren 
vOldOen:.  
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le. door betaling in één keer 
voer 1 november; 

2e. door betaling per kontribr-
tieperiode voor resp. 1 nov., 
1 jan. en 1 mrt.. 

Artikel 15. Het kontributiebe-
drag voor nieuwe leden wordt be-
rekend vanaf het begin van de 
kontributieperiode waarin het 
lidmaatschap ingaat. 
Artikel 16. Bij opzegging van 

het lidmaatschlap dient kontribu-
tie te worden voldaan tot aan 
het einde van de kontributiepe-
riode waarin het lidmaatschap 
eindigt. 



ALG72.= T2RGADERING 
Artikel 17. Jaarlijks roept 

'het bestuur de leden in algeme-
ne vergadering bijeen. 
Deze algemene vergadering, ver-
der jaarvergadering genoemd, 
moet worden gehouden in de maan-
den mei of juni in het lopende 
verenigingsjaar. 

Artikel 18. De agenda van. de  
jaarvergadering moet tenminste 
twee Weken voor de datIlm van de 
jaarvergadering ter kennis wor- 
den,gebracht van de leden. up ac agenaa 

moeten door het be- • 
stuur o.m. aan de orde worden 
gesteld: 
le. een verslag van het bestuur 

over de afgelopen, in art. 

6 	23 genoemde ,verenigingsper. 



2e. een financieel verslag o-
ver de afgelopen verenig-
ingsperiode; 

3e. een vcrkiezing van estuurs-
,leden. 

Verder moeten op deze agenda 
worden vermeld alle voorstel-
len, die door tenminste 4 le-
den uiterlijk 10 april schrif-
telijk bij het bestuur zijn in-
gediend. 
Over onderwerpen die niet op 
de agenda voorkomen, mogen door 
de jaarvergadering geen beslis-
singen worden genomen, tenzij 
door de jaarvergadering Met ten-
'minste 2/3 van de uitgebrachte 
stemmen anders wordt beslist. 
Artikel 19. Door het bestuur 

wordt een algemene vergadering 
bijeen geroepen: 	 7 



le. Indien het bestuur dit 
noodzakelijk acht; 

2e. indien tenminste 15 leden 
daartoe schriftelijk verzie-
ken. 

Het in de vorige alinea sub. 2e 
bedoelde verzoek moet een opga-
ve bevatten van do underwerpen, 
die op deze vergadering aan de 
orde zullen worden gebracht. 

Artikel 20. Op de algemene 
vergadering kan door ieder lid, 
dat ter vergadering aanwezig is, 
ten hoogste 66n stem worden uit-
gebracht. 
De besluiten werden genomen bij 
volstrekte meerderheid van stem 
men,behoudens het bepaalde in de 
artikelen 16, 25 en 26 van deze 
statuten. 

8 



A 	KASCOMMIWIE 
Artikel 21. De leden bene-

men een kascommissie bestaande 
uit twee leden, die minsens 
een maal per jaar, v6or 10 apr., 
de geldmiddelen .en de stukken 
van de penningmeester(esse) 
controleren. 

AT7IVITE.IT7N 
Artikel 22. De aktiviteiten 

van de vereniging worden mine 
stens 4 dagen voor de datum 
waarop deze aktiviteiten plaats 
vinden d.m.v. advertentie, 
raambilIotten en/of convocaties 
bekend gemaakt. 



Artikel 23. De verenigings-
aktiviteiten vinden plaats van 
oktober tot april. Deze periode 
noemen wij de nVerenigingspe-
rilde2. 

Artikel .24. De vereniging 
heeft het rechtbultren de vere-
nigingsperiode incidenteel ak-
tiviteiten te ontplooien. 

5LOTB1PALING:N 

Artikel 25.• Eet besluit tot 
het ontbinden van de vereniging 
kan slechts worden .genomen door: 
le. op een daartoe belegde al- 

gemene vergadering; 
2e. met tenminste 2/3 van de 

uitgebrachte stemmen. 
Indien tot het ontbinden van 
de vereniging wordt besloten, 
10 



moet mot inachtneming van het 
bepaalde in art: 1702 van het 
Burgelijk Wetboek, aan de be-
zittingen van de vereniging 
een bestemming worden gegeven 
die: Met hét doel van de ver-
eniging zoveel mogelijk over-
eenkomt. 
In geen geval mogen de bezit-
tingen van de vereniging onder 
do leden worden verdeeld. 

Artikel 26. Deze statuten 
kunnen alleen door een alge-
mene vergadering worden ge-
wijzigd. 
Het besluit tot het wijzigen 
van deze statuten behoeft ten 
minste 2/3 van de uitgebrachte 
stemmen. 
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Artikel 27. In de geval-
len waarin deze statuten 
niet voorzien, beslist het 
bestuur. 
Het bestuur is verplicht 
over deze beslissingen ver-
anIwoording af te leggen • 
aan de algemene vergadering. 
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