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Heden, de acht en twintigste maart negentienhonderd acht en tachtig,
verschenen voor mij, mr. Hendrina Magdalena Karstens van Halsema
notaris ter standplaats Leiden:
1. de heer prof. dr. Petrus Henricus Johannes Maria Camps, hoogleraar,
volgens zijn verklaring geboren te Eindhoven op één februari
negentienhonderd vijf en twintig, wonende Helmkruidstraat 35, 6602 CZ
Wychen.
2. de heer drs. Hendrik Everardus Schouten, predikant, volgens zijn
verklaring geboren te Vreeswijk op negen en twintig december
negentienhonderd vijf en veertig, wonende Van den Brandelerkade 22,
2313 GW Leiden.
De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten welke zal
worden geregeerd door de navolgende

STATUTEN
Naam en Zetel
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: “Worldconference on religion and
peace/Nederland” – afgekort WCRP/NL; in het Nederlands: “Wereldconferentie
van religies voor vrede”.
Zij is gevestigd te Leiden.
Het bestuur kan beslissen de zetel van de administratie te verplaatsen naar een
andere plaats in Nederland.
Doel
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel mensen van verschillende religies (godsdiensten)
bijeen te brengen om samen na te denken over en samen te werken aan vrede,
gerechtigheid en menselijke waardigheid. De vereniging, gebaseerd op een
religieuze inspiratie, is geheel onafhankelijk ten aanzien van andere religieuze
instituties. De vereniging is op vrijwillige basis verbonden met andere WCRPafdelingen in de wereld.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het beleggen van
bijeenkomsten, door deelname aan WCRP-bijeenkomsten buiten Nederland,
door publicaties, studie en actie.
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Duur
Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Lidmaatschap
Artikel 4.
1. De vereniging kent leden en vrienden.
2. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.
3. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog
tot toelating besluiten.
4. Leden worden geacht te staan in een religieuze traditie of deel uit te maken
van een religieuze stroming of een religieus geïnspireerde vredesbeweging.
Zij worden ook geacht de doeleinden van de WCRP te behartigen binnen hun
eigen traditie of binnen de kring van waaruit ze deelnemen aan de WCRP.
5. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk
geschieden. Een opzegtermijn behoeft niet in acht te worden genomen.
7. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden
tegen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in de in de wet
bepaalde gevallen. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap is slechts
mogelijk, indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
8. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of
wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is
bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan
bij de algemene vergadering.
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Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid tenminste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Vrienden
Artikel 5.
Vrienden zijn zij die sympathiseren met de doelstelling en de vereniging willen
steunen, materieel en immaterieel, zonder lid te willen worden.
Geldmiddelen
Artikel 6.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de
leden en de vrienden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld
door de algemene vergadering.
Bestuur/Samenstelling
Artikel 7.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste veertien en ten hoogste zes en twintig
personen te bepalen door het bestuur. De leden van het bestuur dienen, zoveel
mogelijk naar evenredigheid, afkomstig te zijn van de verschillende
godsdiensten, religieuze bewegingen en/of religieus geïnspireerde
vredesbewegingen.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de
vereniging benoemd uit een door na te noemen dagelijks bestuur op te stellen
voordracht.
3. Het bestuur kent de functies van voorzitter, een of meer vice-voorzitters,
secretaris, penningmeester, jeugdvertegenwoordiger en algemeen adjunct. Een
persoon kan meerdere functies vervullen. Het bestuur bepaalt welke functie door
welk bestuurslid zal worden uitgeoefend. De algemene vergadering is bevoegd
naast de perso(o)n(en) genoemd op de voordracht van het dagelijks bestuur een
of meer tegenkandidaten te stellen, mits de algemene vergadering met
meerderheid van stemmen daartoe besluit.
4. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
vergadering worden geschorst en ontslagen.
Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
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Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen
bijstaan.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar. Onder
een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene vergaderingen.
De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een
volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Het
rooster wordt zodanig opgesteld dat uitsluitend op grond van het rooster, nooit
meer dan een/derde gedeelte van het bestuur aftreedt.
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
Bestuur: taak
Artikel 8.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en ziet er op toe dat
het doel van de vereniging, zoals omschreven in artikel 2, zoveel mogelijk wordt
nagestreefd.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde
verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het
aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden van het bestuur
dit nodig oordelen doch tenminste twee maal per jaar.
5. Op de besluiten van het bestuur is het bepaalde in artikel 13 leden 2 tot en met
5 en artikel 14 lid 3 van overeenkomstige toepassing.
Vertegenwoordiging
Artikel 9.
Niet het bestuur, doch twee gezamenlijk handelende bestuurders de functie
uitoefenende van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester of
algemeen adjunct, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
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Dagelijks Bestuur
Artikel 10.
1. De vereniging kent een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met
de dagelijkse leiding van de vereniging en met de uitvoering van de besluiten
van het bestuur en de algemene vergadering alsmede met de behartiging van die
zaken die door het bestuur of de algemene vergadering aan het dagelijks bestuur
is opgedragen.
2. Voorzitter, vice-voorzitter(s), secretaris, penningmeester, algemeen adjunct en
de jeugdvertegenwoordiger alsmede het bestuurslid dat de vereniging
vertegenwoordigt in WCRP/Europa en/of WCRP/International vormen tezamen
het dagelijks bestuur.
3. Het dagelijks bestuur onderhoudt alle kontakten met andere WCRP afdelingen
in Europa en daarbuiten.
4. Het dagelijks bestuur stelt vast wie namens de vereniging deelneemt(nemen)
aan bijeenkomsten van WCRP/Europe en WCRP/International.
5. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden van
het dagelijks bestuur dit nodig oordelen, doch tenminste vier maal per jaar.
6. Op de besluiten van het dagelijks bestuur is het bepaalde in artikel 13 leden 2
tot en met 5 en artikel 14 lid 3 van overeenkomstige toepassing.
De algemene vergadering
Artikel 11.
1. De algemene vergaderingen worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te
bepalen door dege(e)n(en) die de vergadering bijeenriep(en), danwel deed
(deden) bijeenroepen.
2. Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering gehouden en wel binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene vergadering.
In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens
van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerde bestuur. Op deze vergadering wordt tevens de
begroting voor het lopende jaar vastgesteld.
Tegelijk met deze vergadering wordt, zo mogelijk, een studiedag of congres
gehouden.
3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van tenminste twee
leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken tenminste een maand voor
de dag, waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze
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stukken worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie
onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van
haar bevindingen. Vergt dit boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten
van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.
Artikel 12.
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden
algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitroepen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige
algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering
overgaan.
3. de bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste vier weken.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de
algemene vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal
der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der
stemmen zich daartegen verzet.
Artikel 13.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, de personen die deel
uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door
de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden. Ieder van hen heeft
een stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk
daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een
stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al diegenen, die in de algemene vergadering
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
vergadering worden gehouden.
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5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist de voorzitter van de
vergadering.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het
grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 14.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
2. Het door de voorzitter der algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgesteld voorstel.
3. Van het ter algemene vergadering 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 vergadering vastgesteld en
ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
ondertekend.
Raad van Advies
Artikel 15.
Het bestuur kan een raad van advies instellen bestaande uit bekende en/of
gewaardeerde persoonlijkheden uit de diverse religieuze tradities. Een en ander
kan in een reglement geregeld worden. Adviezen van deze raad dienen
besproken te worden in het bestuur en dagelijks bestuur, maar ze zijn niet
bindend.
Statutenwijziging
Artikel 16.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, zulks onder vermelding van de
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging.
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2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor
de dag der 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.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen, mits de leden die voor het besluit stemmen tenminste
twee/derde tot de leden van het bestuur behoren.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter
algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuurders 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 verenigingsregister.
Ontbinding en Vereffening
Artikel 17.
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de
vereniging.
2. Het batig saldo komt toe aan de Europese Afdeling van WCRP/International.
Indien er geen andere WCRP/afdelingen buiten Nederland meer zijn komen de
baten toe aan een verwante organisatie, door een meerderheid van stemmen op
de algemene ledenvergadering te bepalen.
Reglementen
Artikel 18.
1. De algemene vergadering kan op voorstel van het dagelijks bestuur een of
meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door
deze statuten of de wet 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 de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing.
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Slotbepaling
Artikel 19.
Voor de eerste maal is het bestuur van de vereniging samengesteld als volgt:
1. de comparant sub 1, voorzitter.
2. de comparant sub 2, secretaris/penningmeester.
3. drs. M. (Khan) Youskine, Frederik Hendriklaan 25, 2528 BR ’sGravenhage, vice-voorzitter.
4. dr. M. Kleijne, Geuzenweg 74, 1221 BV Hilversum, vice-voorzitter.
5. mevrouw F.A.M. van Schaik-van Schijndel, Emmalaan 9, 3818 GG
Amersfoort, algemeen adjunct.
6. mevrouw E. Rosema, Haarlemmerdijk 144, 1013 JJ Amsterdam,
jeugdvertegenwoordiger.
7. M.E. Ates, Burgemeester Sligcherstraat 12, 2381 XJ Zoeterwoude, lid.
8. mevrouw M.A.P.C. Kooyman, Watersnip 62, 1452 VA Ilpendam, lid.
9. drs. J.J. ter Laak, Burgemeester Patijnlaan 764, 2585 CC ’s-Gravenhage,
lid.
10. H. Rambaram, Molenring 125, 2741 MZ Waddinxveen, lid.
11. O.J. Ruff, Johan van Vlietstraat 90, 2013 AR Haarlem, lid.
12. Rabbijn A. Soetendorp, Laan van Meerdervoort 856, 2564 AS ’sGravenhage , lid.
13. drs. J. Slomp, Prins Hendriklaan 15, 3832 CN Leusden, lid.
14. dom. C.J.A. Tholens osb, Begijnhof 37a, 1012 WV Amsterdam, lid.
15. J.R.H. van Willenswaard, Spanjaardstraat 74, 4331 ES Middelburg, lid.
16. drs. H.J. Zeldenrust, Gruttostraat 4b, 3582 TH Utrecht, lid.
17. M.H. Zeid, Dickenslaan 16 II, 3533 BV Utrecht, lid.
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut is verleden te Leiden op de datum in het hoofd dezer
akte gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen
hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
P.H.J.M. Camps, H.E. Schouten, H.M. Karstens-van Halsema.
Uitgegeven voor afschrift:
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Huishoudelijk Reglement
behorende bij
de Statuten van WCRP Nederland

In aanvulling op de Statuten van WCRP Nederland van 28 maart 1988 heeft de
algemene ledenvergadering op 15 mei 2004 het volgende besloten:
Artikel 1 - Lidmaatschap en contributie
In aanvulling op artikel 4 van de statuten wordt het volgende gesteld:
a. Naast het persoonlijk lidmaatschap, zoals genoemd in artikel 4 lid 4, kent
de vereniging een lidmaatschap van instellingen (in de brede zin des
woords), mits deze dezelfde of overeenkomstige doelstellingen behartigen
als de WCRP, een en ander naar het oordeel van het algemeen bestuur.
b. Instellingen zijn tweemaal de jaarlijkse persoonlijke contributie
verschuldigd.
c. Het persoonlijk lidmaatschap kan zich, indien gewenst, ook uitstrekken
tot de levenspartner van het ingeschreven lid, met alle rechten en plichten
die het lidmaatschap met zich meebrengt.
d. In het geval onder c is voor beide personen gezamenlijk anderhalf maal
de jaarlijkse contributie verschuldigd.
e. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur is naast hetgeen wordt
opgemerkt in art. 4, lid 7,8 en 9 mogelijk, wanneer een lid, ondanks
aanmaning, 2 jaar lang geen contributie heeft betaald. Het lid krijgt
schriftelijk bericht van deze opzegging en blijft gehouden de
verschuldigde contributie te betalen.
f. 'Vrienden' (in aanvulling op art. 5 van de Statuten) zijn personen en
instellingen (in brede zin des woords) die niet in een religieuze traditie
staan en geen deel uitmaken van een religieuze stroming, maar die vanuit
hun eigen levensvisie sympathiseren met de doelstellingen van de WCRP
en de vereniging materieel en immaterieel willen steunen. Het dagelijks
bestuur is gemachtigd om voor deze vrienden ten aanzien van het
lidmaatschap, in positieve zin, een uitzondering te maken.
g. Van de verplichting tot contributie kan, in uitzonderlijke gevallen, door
het dagelijks bestuur vrijstelling worden verleend.
Artikel 2 - Bestuur
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Het in art. 7, lid 6 ten aanzien van het algemeen bestuur gestelde ("Een niet
voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd") is op het dagelijks bestuur van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 3 - Bestuurstaken
a. Overeenkomstig art. 8, lid 4 vergadert het algemeen bestuur tenminste
tweemaal per jaar.
b. Overeenkomstig art. 10, lid 5 vergadert het dagelijks bestuur tenminste 4
maal per jaar.
c. De vergaderingen van het algemeen bestuur dienen tenminste twee weken
tevoren schriftelijk te worden aangekondigd, d.w.z. met overlegging van
een agenda; die van het dagelijks bestuur tenminste één week.
d. Besluiten van deze vergaderingen worden met meerderheid van stemmen
genomen.
e. Een afwezig bestuurslid kan zich in rechte door een ander bestuurslid
laten vertegenwoordigen, mits dit door het afwezige bestuurslid tevoren
schriftelijk is aangemeld.
f. Van de AB- en DB-vergaderingen worden notulen gemaakt, waarbij de
gebruikelijke goedkeuringsprocedure wordt gevolgd (zie ook art. 14, lid
3).
g. Het bestuur wordt voor de vervulling van zijn taken jaarlijks door de
Algemene Ledenvergadering gedechargeerd, met name ten aanzien van
het financiële beleid en het jaarverslag.
h. De overeenkomstig art. 11, lid 3 door de algemene ledenvergadering op
voorstel van het DB te benoemen (kas)commissie bestaat uit twee (nietdagelijks bestuurs)leden, zo mogelijk in een wisselende samenstelling,
waarbij ieder lid voor twee jaar is aangesteld.
Artikel 4 - Algemene ledenvergadering
a. Bij ontstentenis van de voorzitter leidt de vice-voorzitter de vergadering.
b. Een instelling die door het bestuur als lid is toegelaten is overeenkomstig
art. 13, lid 2 van de statuten stemgerechtigd en heeft één stem.
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BIJLAGE
Het bestuur van RvV heeft op 20 augustus 2022 besloten het Huishoudelijk
Reglement van WCRP/RvV aan te vullen met het volgende:
‘Onder alle omstandigheden is het huishoudelijk reglement een aanvulling op
en een verlengde van de statuten zoals die gedeponeerd zijn na goedkeuring
door de leden.
Elk onderwerp dat niet in de statuten genoemd is op het moment van
aanvaarding kan daarom vervat en gereguleerd worden door het huishoudelijk
reglement, mits voorgelegd aan en bekrachtigd door de leden in de
jaarvergadering of vooruitlopend op die goedkeuring door het bestuur in de
bevoegdheid die het door de leden is gegeven.
Wanneer er een conflict is tussen de tekst van de statuten en die van het
huishoudelijk reglement, prevaleren de statuten tot de leden voorstellen de
twee te harmoniseren met de praktijk van het moment. Het bestuur kan daar
een motie voor indienen of, indien de situatie niet kan wachten tot de
volgende jaarvergadering, daar een bijzondere bijeenkomst voor beleggen.
Deze kan zowel in persoon als digitaal zijn wanneer de noodzaak en de
maatschappelijke realiteit daarom vragen.’
Deze aanvulling wordt op de Algemene Ledenvergadering van RvV in 2023
aan de leden ter vaststelling aangeboden.
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