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INLEIDING
Vanaf het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw participeren
groepen mensen op diverse wijzen in de augustijnse spiritualiteit en
beleven zo hun betrokkenheid bij de Nederlandse Provincie van de
Orde der Augustijnen. Dit varieerde van persoonlijke contacten met
leden van de verschillende conventen en groepen tot deelname aan
leesgroepen, cursussen of ontmoetings-dagen, of andere activiteiten.
Er ontstond een levendige relatie tussen belangstellenden en de
internationale Orde der Augustijnen.
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie waarin de visie op de kerk werd
bijgesteld, is er meer ruimte voor initiatieven en verantwoordelijkheden voor leken in de Rooms Katholieke Kerk. In 1987 koos de
Algemene Bisschoppen Synode als thema De roeping en zending van
de leken in de kerk. De Orde der Augustijnen (hierna: Orde) had dit
thema al eerder opgenomen door een boekje samen te stellen met
richtlijnen voor de vorming van augustijnse lekengemeenschappen. In
1980 verscheen namelijk de brochure: Secular Augustinians: Rule of
Life and General Statutes.
Tijdens het Eerste Internationale Congres voor Leken-Augustijnen in
de maand juli 1999 te Rome, waaraan ook een Nederlandse
afvaardiging deelnam, vroegen de deelnemers om een nieuw handboek
met richtlijnen. Dit resulteerde in het boekje: Op weg met Sint
Augustinus. Augustijnse Lekengemeenschappen: spiritualiteit en
organisatie, Roma: Pubblicazioni Agostiniane, 2003. Dit boekje wil
een gids zijn en de formuleringen zijn niet definitief. Hiermee wil de
Orde een voorzet geven tot medeverantwoordelijkheid en samenwerking binnen de Augustijnse Familia.
Het ontwerpen van een structuur voor een vereniging die een
augustijnse lekengemeenschap is, leidt tot het formuleren van
gedachten rond een eigen identiteit. Dit proces wordt gestimuleerd en
ondersteund door het Bestuur van de Nederlandse Provincie. Augustijnse familiagemeenschappen bestaan niet alleen uit mensen van de
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wereld die midden in de kerk staan, maar ook uit mensen van de kerk
die midden in de wereld staan. Het cursief vermelde is een citaat uit:
Op weg met Sint Augustinus. Augustijnse Lekengemeenschappen:
spiritualiteit en organisatie. Deze groepen willen binnen hun eigen
levenssituatie de augustijnse spiritualiteit beleven en vormgeven, in
een bijzondere verbondenheid met de Orde.
Augustinus en zijn Regel inspireren zowel augustijnen en augustinessen die in kloosterverband leven, als de leden van augustijnse
familiagemeenschappen. Deze gemeenschappen streven een eigen
plaats na in de grote Augustijnse Familia waarin zij haar voeding
vinden. De leden willen in hun persoonlijke en maatschappelijke leven
zoeken naar eigentijdse wegen om het augustijnse erfgoed te beleven,
te bewaren en door te geven. Gemeenschap, vriendschap,
gerechtigheid, vrede, solidariteit en eerbied voor Gods Schepping zijn
voor de leden van de familiagemeenschap belangrijke begrippen
waarin het ’geraakt zijn door God’ tot uiting komt.
Als een christelijke gemeenschap willen de leden van de na te noemen
vereniging de weg volgen die Jezus Christus gewezen heeft. Die weg
wordt samen met anderen afgelegd en daarbij worden de voetsporen
van Augustinus en de rijke traditie binnen de Orde gevolgd.
De kerngedachte achter na te noemen vereniging is daarom ook: het
leven vormgeven, één van hart en één van ziel op de weg die Jezus
Christus wijst. Dit citaat is gebaseerd op de Regel van Augustinus: U
die een kloostergemeenschap vormt, dragen wij op het volgende na te
leven. Allereerst moet u eensgezind tezamen wonen, één van ziel en
één van hart op weg naar God. Want is dat juist niet de reden waarom
u samen bent gaan leven?
Als familiagemeenschap kan en wil na te noemen vereniging geen
monastieke geloofsgemeenschap zijn, maar het ideaal van
gemeenschap en vriendschap is zo wezenlijk voor Augustinus dat dit
mutatis mutandis ook voor een familiagemeenschap geldt.
Voor deze vereniging gelden de volgende statuten, met welke statuten
en de oprichting van de vereniging het Bestuur van de Nederlandse
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Provincie heeft ingestemd middels de aan deze statuten gehechte
instemmingsbrief.
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STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam:
Vereniging Familia Augustiniana Nederland
welke naam afgekort luidt: Vereniging F.A.N.
2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Doel
Artikel 2
1.
Het doel van de vereniging is:
a. Het ondersteunen van gemeenschappen waarvan de leden
zich laten leiden door de volgende spiritualiteit:
Ons leven vorm geven
één van hart en één van ziel
op de weg die Jezus Christus wijst,
in de geest van Augustinus,
samen met allen
die zich op dezelfde wijze aangesproken weten.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande direct of indirect verband houden en/of
daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn, alles in de ruimste zin.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het ondersteunen en zorg dragen voor gemeenschappelijke
bezinning en het organiseren van ontmoetingen;
b. het bevorderen van onderlinge communicatie en het
verzorgen van publiciteit;
c. het aanbieden van vorming en studie;
d. het organiseren van activiteiten ter bevordering van vriendschap, vrede, gerechtigheid en eerbied voor Gods schepping;
e. het zoeken naar eigentijdse wegen om het augustijnse
erfgoed te beleven, te bewaren en door te geven;
f. het onderhouden van verbondenheid en contact met
(bestaande en nieuwe) gemeenschappen van de Augustijnse
Familie en Nederland en het Bestuur van de Nederlandse
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g.

h.

i.

j.

Provincie van de Orde der Augustijnen (hierna te noemen:
"de Provincie")';
het onderhouden van verbondenheid en contact met
(bestaande en nieuwe) gemeenschappen van de internationale Augustijnse Familie en het Generale Bestuur van
de Orde der Augustijnen (hierna te noemen: "de Orde");
het ceremonieel bevestigen van gegroeide vormen van
verbondenheid met de Provincie en de Orde, bij voorkeur bij
gelegenheid van het Kapittel van de Provincie ten overstaan
van de prior-provinciaal en een afgevaardigde van het
Generaal Bestuur van de Orde;
het, waar mogelijk en wenselijk, betrokken zijn bij- en
medeverantwoordelijk zijn voor gezamenlijke projecten in
augustijnse geest;
het zoeken van contact, het bevorderen van uitwisseling en
het waar mogelijk en wenselijk samenwerken met andere
gelijksoortige leken-, religieuze en oecumenische
bewegingen en organisaties.

Lidmaatschap
Aanmelding
Artikel 3
1.
2.

3.

De vereniging kent leden en aspirantleden.
Om zich als lid te kunnen aanmelden en vervolgens te kunnen
worden toegelaten, dient men te zijn aangesloten bij - dan wel
verbonden met een plaatselijke/regionale gemeenschap, welke
als zodanig door het bestuur van de FAN als familiegemeenschap is erkend. Leden zijn zij die zich vervolgens
schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
bestuur als lid zijn toegelaten. Dit blijkt uit een door het bestuur
afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur en men wel de hiervoor gestelde kwaliteit bezit, dan kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Van een lid van de vereniging wordt verwacht dat hij/zij:
- de statuten van de vereniging onderschrijft;
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4.

5.

- deelneemt aan de activiteiten en de landelijke ontmoetingen
van de vereniging;
- bijdraagt aan de samenwerking van de vereniging met de
Provincie en met de Orde.
Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging
deelnemen, doch nog niet de hiervoor gestelde kwaliteit bezitten
om tot lid van de vereniging te kunnen worden toegelaten.
Het aspirant-lidmaatschap duurt maximaal één jaar, waarna het
wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap mits het betreffende
aspirant-lid voldoet aan de gestelde eisen voor het gewone
lidmaatschap. Aspirant-leden hebben geen andere rechten en
verplichtingen dan welke hun bij of krachtens de statuten zijn
toegekend en opgelegd.
Het (aspirant-)lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden
overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Lidmaatschap
Beëindiging
Artikel 4
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door het verlies van de in artikel 3 lid 2 gestelde kwaliteit;
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door de vereniging;
e. door ontzetting.
2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts
geschieden tegen het einde van een kalenderjaar. Zij geschiedt
schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
kalenderjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van
de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard,
aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het
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3.

4.

5.

een wijziging betreft van de geldelijke rechten en
verplichtingen);
c. binnen één maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot
fusie.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan
tegen het einde van het lopende kalenderjaar door het bestuur
worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn
aangemaand op één november niet volledig aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het
lopende kalenderjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten die op dat moment door de statuten voor het
lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
kalenderjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de
redenen.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door
het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in
kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is
bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar
eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
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Einde van de rechten en verplichtingen van aspirant-leden
Artikel 5
1.
De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid kunnen te
allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende kalenderjaar voor het geheel blijft verschuldigd, tenzij het bestuur anders
beslist.
2.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Contributies
Artikel 6
1.
Ieder lid en ieder aspirant-lid is jaarlijks een contributie
verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld
door de algemene ledenvergadering. Zij kunnen daartoe in
categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie
betalen.
2.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van
een contributie te verlenen.

Bestuur
Samenstelling
Artikel 7
1.
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven
natuurlijke personen, van wie ten minste één persoon wordt
benoemd door de Provincie. De overige bestuursleden worden
door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van
de vereniging.
2.
De overige bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van
redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst
en ontslagen.
De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag
met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering
niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het
geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in
de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich
daarbij door een raadsman doen bijstaan.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden
vast.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode
tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester aan.
Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid I vermelde
minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het
bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de
vacature(s) aan de orde komt.
Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het
bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 zoveel mogelijk van
toepassing.

Bestuur
Taken en bevoegdheden
Artikel 8
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2.
Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring
van registergoederen.
3.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt.
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Bestuur
Vertegenwoordiging
Artikel 9
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.

Algemene Ledenvergaderingen (ALV)
ALV Locatie
Artikel 10
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden op een door het
bestuur vast te stellen locatie bij voorkeur in een gemeente waar een
familiagemeenschap is gevestigd.
ALV Toegang en stemming
Artikel 11
1.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die
niet geschorst zijn en de aspirant-leden alsmede degenen, die
daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering
zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de
vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt
behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2.
Met uitzondering van een geschorst lid en een aspirant-lid, heeft
ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Een
aspirant-lid heeft wel het recht het woord te voeren in deze
vergadering. leder stemgerechtigd lid kan aan een andere
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het
uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten
hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
algemene ledenvergadering worden gehouden, tenzij het een
stemming over personen betreft of een stemming over andere
zaken en één van de stemgerechtigde leden een schriftelijke
stemming verlangt, in welk geval de stemming schriftelijk dient
te geschieden.
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4.

5.

Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al
zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis
van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene ledenvergadering. Dit besluit dient ook schriftelijk tot
stand te komen.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen
grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het
lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt
herstemd tussen de twee personen, die het grootste antal
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

ALV Voorzitterschap en stemming
Artikel 12
1.
De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de
voorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet de algemene
ledenvergadering zelf in haar voorzitterschap; tot dat moment
wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd
oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid.
2.
Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering
uitgesproken oordeel omtrent de wijze en uitslag van een
stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van
de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.
Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden
notulen gehouden door de secretaris of door een door de
voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in
dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
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secretaris van die vergadering ondertekend. De notulen worden
zo spoedig mogelijk na afloop van de vergadering aan de leden
toegezonden.

ALV Jaarstukken en kascommissie
Artikel 13
1.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering
gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene ledenvergadering.
In de algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over
het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en
lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na
verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de
gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2.
De algemene ledenvergadering benoemt, jaarlijks, een kascommissie van ten minste twee leden die geen deel uitmaken
van het bestuur.
3.
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van
haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4.
De kascommissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde
stukken.
5.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten
van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
6.
De kascommissie brengt aan de algemene ledenvergadering
verslag van haar bevindingen uit.
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ALV Bijeenroeping
Artikel 14
1.
Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur
bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe
op grond van de wet verplicht is.
2.
Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van
de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden
binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de
algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3
bepaald. De verzoekers kunnen anderen dan bestuurs-leden
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van
de notulen.
3.
De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt
door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een
termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden
de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging
Artikel 15
1.
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een
besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld, nadat de voorgenomen
wijziging de schriftelijke instemming heeft verkregen van het
bestuur van de Provincie.
2.
Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
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3.

4.

5.

6.

7.

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene
ledenvergadering slechts worden besloten in een vergadering
waarin ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Zijn in de hiervoor bedoelde vergadering niet ten minste
twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden
niet eerder dan zeven dagen en niet later dan dertig dagen na de
eerste vergadering.
In deze tweede vergadering kan met een meerderheid van ten
minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
worden besloten omtrent de statutenwijziging welke op de
eerste vergadering op de agenda was geplaatst, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is
bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, met
uitzondering van de verkregen schriftelijke instemming van het
Bestuur van de Provincie, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met alge-mene
stemmen wordt genomen.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de
akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst
van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen
ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en
Fabrieken gehouden handelsregister.
Het bestuur informeert het Bestuur van de Provincie over
genomen besluiten tot statutenwijziging.
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Ontbinding en vereffening
Artikel 16
1.
Ontbinding van de statuten kan slechts plaatshebben door een
besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar de ontbinding van de
vereniging zal worden voorgesteld, eerst na verkregen
schriftelijke instemming van het Bestuur van de Provincie. Dit
besluit van de algemene ledenvergadering dient te worden
genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van
de geldig uitgebrachte stemmen.
Voor het overige is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5
van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2.
De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid
bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en
wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de
vereniging.
3.
De vereffening geschiedt door degene(n) die daartoe door het
bestuur is (zijn) aangewezen en bij gebreke daarvan door het
bestuur.
4.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover
dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de
vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd
de woorden: "in liquidatie".
5.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de
vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten
worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de
vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als
zodanig is aangewezen.
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Reglementen
Artikel 17
1.
De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen
vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld
waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn
met de wet of met deze statuten.
3.
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement
is het bepaalde in artikel 5 leden 1, 2 en 5 van overeenkom-stige
toepassing.

Slotbepalingen
Artikel 18
1.
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere
organen zijn opgedragen.
2.
Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: elk via de
gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan
uit geschrift blijkt.
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