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STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De Vereniging draagt de naam:
“BEWONERSVERENIGING HEEL TANTHOF-DELFT” (BHTD).
Zij wordt hierna in deze Statuten en in het Huishoudelijk Reglement aangeduid als “de Vereniging”.
De Vereniging is gevestigd te Delft.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2.1.
De Vereniging stelt zich ten doel:
- het handhaven en verbeteren van het volle eigendoms- dan wel huurgenot en het woongenot
van haar leden
- het behartigen van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar of
huurder, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk
aangaan
- het behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat.
Artikel 2.2.
Zij tracht dit doel met wettelijk toegestane middelen te bereiken door:
a. het onderhouden van contacten met en het collectief vertegenwoordigen van bewoners van
de wijk bij particuliere en overheidsinstanties
b. het bemiddelen bij het afsluiten van contracten met betrekking tot het onder artikel 2, lid 1,
genoemde ten behoeve van de leden
c. het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met verenigingen die een gelijk of
aanverwant doel nastreven
d. in het algemeen datgene te verrichten dat in de ruimste zin genomen met het voorgaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
DUUR EN VERENIGINGSJAAR
Artikel 3.1.
De Vereniging, opgericht de dato één januari negentienhonderd tweeënnegentig, is voor onbepaalde
tijd aangegaan.
Artikel 3.2.
Het Verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Het eerste Verenigingsjaar eindigt op éénendertig december negentienhonderd tweeënnegentig.
Het boekjaar valt samen met het Verenigingsjaar.
VEREISTEN VOOR EN VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 4.1.
De Vereniging kent leden.
Leden van de Vereniging kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen die als eigenaar of medeeigenaar, huurder of medehuurder een woning bewonen die gelegen is in de wijk Tanthof te Delft.
Per woning kan slechts één persoon lid zijn.
Leden kunnen zich steeds doen vertegenwoordigen door een meerderjarige huisgenoot.
Artikel 4.2.
Onder eigenaar wordt mede verstaan de houder van een zakelijk genotsrecht.
Indien een woning is belast met een zakelijk genotsrecht kan alleen de zakelijk gerechtigde - en niet
de bloot eigenaar - lid zijn van de Vereniging.
Artikel 4.3.
Personen, die het lidmaatschap wensen te verkrijgen, dienen te voldoen aan de door de Algemene
Vergadering gestelde voorwaarden voor wat betreft het verkrijgen van het lidmaatschap.
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Artikel 4.4.
Om lid te kunnen worden, dient men zich aan te melden bij de Vereniging en aan de financiële
verplichtingen te voldoen.
Pas nadat men aan de financiële verplichtingen heeft voldaan, kan men aanspraak maken op de
rechten, verbonden aan het lidmaatschap.
Artikel 4.5.
Het Bestuur houdt een register bij waarin tenminste de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
Artikel 4.6.
Indien het Bestuur het lidmaatschap niet verleent, wordt dit terstond schriftelijk, onder opgave van
reden(en), aan de aanvrager ervan meegedeeld.
De aanvrager staat beroep open bij de Algemene Vergadering, als hij zich niet met de beslissing van
het Bestuur kan verenigen. De aanvrager dient binnen veertien dagen na de afwijzing van het Bestuur
hiervan schriftelijk kennis te geven aan het Bestuur.
De voorzitter zal dit beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering plaatsen.
BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5.1.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging door het lid aan het Bestuur
b. door een schriftelijke, met opgave van reden(en) aan de betrokkene mede te delen, ontzetting
door het Bestuur
c. door opzegging namens de Vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de Statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Door het overlijden van het lid.
Artikel 5.2.
Opzegging door een lid kan te allen tijde schriftelijk geschieden vóór het einde van het
Verenigingsjaar.
Indien een opzegging niet vóór het einde van het Verenigingsjaar heeft plaatsgehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende Verenigingsjaar, tenzij het Bestuur anders
besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, dit
ter beoordeling van het Bestuur.
Artikel 5.3.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen geschieden, wanneer een lid in strijd met deze Statuten,
het Huishoudelijk Reglement of de besluiten van de Vereniging handelt, of, bijvoorbeeld door
wanbetaling, de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Van wanbetaling is sprake, indien de betrokkene niet uiterlijk binnen veertien dagen na schriftelijke
aanmaning door de penningmeester het verschuldigde heeft betaald.
Artikel 5.4.
Tegen de ontzetting staat voor de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de schriftelijke
kennisgeving daarvan beroep open op de Algemene Vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 5, heeft de betrokkene toegang tot de Algemene
Vergadering waarin het besluit waartegen beroep is ingesteld, wordt behandeld, teneinde daarover
het woord te voeren.
Artikel 5.5.
Bij de beëindiging van het lidmaatschap vervallen automatisch alle rechten behorende bij het
lidmaatschap.
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Artikel 5.6.
Er zal geen restitutie van contributie over het lopende Verenigingsjaar plaatsvinden.
DONATEURS
Artikel 6.
De Vereniging kent donateurs. De bepalingen omtrent donateurs worden vastgelegd in het
Huishoudelijk Reglement.
COMMISSIES
Artikel 7.1.
De vereniging houdt zich bezig met verschillende aandachtsgebieden.
Het Bestuur kan uit eigen beweging dan wel op voorstel van de Algemene Vergadering een
commissie met een specifieke taak instellen.
Artikel 7.2.
Een door het Bestuur of de Algemene Vergadering ingestelde commissie is verantwoording
verschuldigd aan het Bestuur respectievelijk de Algemene Vergadering.
HET BESTUUR
Artikel 8.1.
In de in artikel 12, lid 4, genoemde vergadering kiest de Algemene Vergadering jaarlijks het Bestuur.
Artikel 8.2.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en bedraagt ten minste vier
en ten hoogste elf.
Artikel 8.3.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering uit de leden van de Vereniging benoemd.
Het bepaalde in artikel 4, lid 1, is hier van toepassing.
Artikel 8.4.
Jaarlijks treden alle bestuurders af. Zij kunnen zich terstond herkiesbaar stellen.
Artikel 8.5.
Na de verkiezing door de Algemene Vergadering benoemen de nieuwe bestuursleden vervolgens uit
hun midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester in
functie. De overige bestuurders kiest zij met inachtneming van artikel 8, lid 2.
Artikel 8.6.
De taken van de secretaris en de penningmeester worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld.
Artikel 8.7.
De Algemene Vergadering kan een bestuurder van zijn functie ontheffen, schorsen of ontslaan
wegens handelingen in strijd met deze Statuten of met het Huishoudelijk Reglement of met de
belangen van de Vereniging.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
Artikel 8.8.
De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen mits dit schriftelijk geschiedt met
een opzeggingstermijn van tenminste één maand.
Artikel 8.9.
Het Bestuur stelt een voordracht van verkiesbare leden op en brengt deze uiterlijk twee weken vóór de
jaarvergadering ter kennis van de leden.
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Artikel 8.10.
Minstens vijf werkdagen vóór de Algemene Vergadering kunnen, naast de door het Bestuur
voorgedragen kandidaten, andere leden zich kandidaat stellen. De kandidaatstelling dient schriftelijk
te geschieden en dient door tenminste tien leden ondertekend te zijn.
Artikel 8.11.
Indien naast de door het Bestuur voorgedragen kandidaten geen andere kandidaten zijn gesteld,
worden de eerstbedoelde kandidaten zonder meer geacht gekozen te zijn.
Artikel 8.12.
Als er één of meer kandidaten zijn gesteld, dan wordt door de Algemene Vergadering door stemming
beslist.
Gekozen zijn de kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.
Artikel 8.13.
Bij een tussentijdse vacature dient het Bestuur zelf in vervanging te voorzien, met een maximum van
drie leden per Verenigingsjaar en met inachtneming van artikel 8, lid 2. Tenminste de helft van het
aantal zittende bestuursleden dient door de Algemene Vergadering te zijn benoemd.
Als sprake is van een vacature blijft het Bestuur bevoegd.
Artikel 8.14.
Het Bestuur vergadert tenminste eenmaal per twee maanden en verder zo vaak als nodig is.
Artikel 8.15.
Het Bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter.
Artikel 8.16.
De voorzitter roept tevens het Bestuur bijeen als tenminste twee leden van het Bestuur daar schriftelijk
met opgaaf van redenen om verzoeken.
Indien de voorzitter binnen twee weken geen gehoor geeft aan een dergelijk verzoek kan het Bestuur
zelf een vergadering bijeenroepen.
Artikel 8.17.
De vergaderingen van het Bestuur worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de
plaatsvervangend voorzitter.
Is ook deze afwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Artikel 8.18.
Het Bestuur bereidt de Algemene Vergadering voor.
Artikel 8.19.
Het Bestuur behoeft de machtiging van de Algemene Vergadering voor:
a. het aangaan van geldleningen;
b. het besteden van een boven een in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld bedrag per
gebeurtenis boven het daarvoor in de begroting vastgestelde bedrag
c. het voeren van rechtsgedingen hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij voor zover de
kosten hiervan uitgaan boven het bepaalde onder b. van dit lid;
d. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling
voor de schuld van een derde verbindt;
e. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen.
Artikel 8.20.
Het Bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken van de Vereniging.
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VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9.1.
De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur, alsmede door de
voorzitter en een andere bestuurder, of bij ontstentenis van de voorzitter, door twee andere
bestuurders gezamenlijk, behoudens het bepaalde in lid 2.
Artikel 9.2.
Ten aanzien van de beschikking over geldmiddelen geldt het volgende:
a. Voor het beschikken over de geldmiddelen tot een in het Huishoudelijk Reglement
vastgestelde limiet, is de handtekening van de penningmeester voldoende.
Daarboven is de toestemming vereist van de voorzitter, of bij diens ontstentenis, van diens
plaatsvervanger.
b. Bij ontstentenis van de penningmeester zijn de voorzitter en de secretaris gezamenlijk
bevoegd over de geldmiddelen te beschikken, binnen de begroting, met inachtneming van lid
a. van dit artikel.
c. Op de hiervoor uit de leden a. en b. van dit artikel voortvloeiende beperkingen kan door of
tegen derden geen beroep worden gedaan.
GELDMIDDELEN, INKOMSTEN, BESTEDING EN BELEGGING
Artikel 10.1.
De inkomsten van de Vereniging bestaan uit:
a. inschrijfgelden;
b. contributies;
c. donaties;
d. gekweekte interest;
e. alle andere wettig verkregen baten.
Artikel 10.2.
De hoogte van de door de leden verschuldigde contributie wordt jaarlijks door de Algemene
Vergadering vastgesteld in de jaarvergadering op voorstel van het Bestuur.
Artikel 10.3.
Ook over het Verenigingsjaar, tijdens welke het lidmaatschap aanvangt of eindigt, is de volle
jaarcontributie verschuldigd, behoudens wanneer iemand zich op of na één oktober van enig
verenigingsjaar aanmeldt als nieuw lid: in dat geval geldt de op dat moment betaalde contributie
tevens voor het daarop volgende verenigingsjaar.
JAARSTUKKEN
Artikel 11.1.
Binnen drie maanden na afloop van elk Verenigingsjaar stelt het Bestuur de jaarrekening op over het
afgelopen jaar.
Met de oproep voor de Algemene Vergadering wordt aan alle leden een exemplaar van de
jaarrekening toegezonden, alsmede van de begroting voor het lopende jaar en van het in artikel 12, lid
4, bedoelde verslag van de werkzaamheden van het Bestuur.
Artikel 11.2.
In de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt de kascommissie als bedoeld in artikel 13, lid 1, van
deze Statuten, verslag uit aan de Algemene Vergadering over het door haar ingestelde onderzoek.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12.1.
Tot bijwoning van een Algemene Vergadering worden alle leden tot uiterlijk veertien dagen tevoren
schriftelijk opgeroepen, met de mededeling van plaats en tijd van de vergadering, alsmede van de te
behandelen onderwerpen.
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Artikel 12.2.
Het Bestuur kan tevens toegang verlenen aan andere personen dan leden.
Deze hebben echter geen stemrecht.
Artikel 12.3.
De voorzitter van de Vereniging leidt de Algemene Vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal
de plaatsvervangend voorzitter, of, bij diens afwezigheid, één der andere bestuurders als leider van de
vergadering optreden.
Artikel 12.4.
Voor één mei van elk kalenderjaar wordt een Algemene Vergadering, de jaarvergadering, gehouden.
In deze vergadering brengt het Bestuur schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden en legt
rekening en verantwoording af overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 2.
Artikel 12.5.
Daarnaast is het Bestuur te allen tijde bevoegd een Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarbij
in spoedeisende gevallen de oproeptermijn tot zeven dagen kan worden teruggebracht.
Artikel 12.6.
Het Bestuur is verplicht binnen drie weken een buitengewone Algemene Vergadering bijeen te
roepen, indien bij een bestand kleiner dan of gelijk aan tweehonderd vijftig leden tenminste tien
procent van de leden of bij een bestand groter dan tweehonderd vijftig leden tenminste vijfentwintig
leden hierom schriftelijk verzoeken.
Artikel 12.7.
Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of
door de Statuten aan het Bestuur of andere organen zijn opgedragen.
KASCOMMISSIE
Artikel 13.1.
In de in artikel 12, lid 4, bedoelde jaarvergadering vindt de benoeming plaats van een kascommissie,
bestaande uit 3 leden, niet bestuurders, waarvan er, zo mogelijk, tenminste één behoort tot de leden
van de voor het afgelopen jaar benoemde kascommissie.
De kascommissie heeft tot taak de administratie van de penningmeester te controleren en de
jaarrekening van het afgelopen jaar te onderzoeken en daarvan verslag uit te brengen
overeenkomstig artikel 11, lid 3.
Op de benoeming van de kascommissie is het bepaalde in artikel 8, lid 11, van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 13.2.
De kascommissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een
deskundige doen bijstaan.
Artikel 13.3.
Het Bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de geldmiddelen en overige waarden der Vereniging te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.
Artikel 13.4.
Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering wordt het voorstel gedaan om
kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en
verantwoording.
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Artikel 13.5.
Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de Algemene
Vergadering een andere kascommissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw
onderzoek doet naar de rekening en verantwoording.
Deze kascommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde kascommissie.
Artikel 13.6.
Binnen één maand na de benoeming brengt zij aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar
bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene Vergadering al die maatregelen
welke door haar in het belang van de Vereniging nodig geacht worden.
STEMMEN IN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.1.
Stemrecht hebben alleen leden en degenen die met toepassing van artikel 4, lid 1, als
vertegenwoordiger van een lid optreden.
Artikel 14.2.
Besluiten worden genomen bij meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, voor zover
deze Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet anders bepalen.
Artikel 14.3.
De voorzitter stelt de wijze van stemmen vast.
Artikel 14.4.
Stemming over zaken kan mondeling geschieden. Stemming over personen geschiedt schriftelijk,
behoudens het bepaalde in artikel 8, lid 11, en artikel 14, lid 8.
Hoofdelijke stemming over zaken geschiedt, zodra tenminste één tiende deel van de aanwezige
stemgerechtigden dit verlangt.
In het andere geval wordt de Vergadering geacht conform de door de voorzitter vastgestelde
stemverhouding omtrent het in stemming gebrachte voorstel te hebben besloten.
Artikel 14.5.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt
een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Artikel 14.6.
Waar in deze Statuten of het Huishoudelijk Reglement wordt verwezen naar dit lid ten aanzien van
bepaalde besluiten van de Algemene Vergadering geldt dat het betreffende besluit slechts kan worden
genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, door het
aantal leden dat in een vergadering aanwezig is, of in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4,
lid 1, vertegenwoordigd is.
Artikel 14.7.
In een Algemene Vergadering, waarin besluiten aan de orde komen die de in artikel 14, lid 6, van
deze Statuten genoemde versterkte meerderheid vereisen, kunnen dergelijke besluiten niet worden
genomen, als zij niet op de agenda zijn vermeld.
Artikel 14.8.
Anders dan in het geval, genoemd in artikel 8, lid 7, en artikel 14, lid 6, wordt bij staking van stemmen
een tweede stemming gehouden.
Staken de stemmen dan opnieuw dan wordt, indien het een stemming over een zaak betreft, het
voorstel als verworpen beschouwd.
Staken de stemmen bij een herstemming over personen, dan heeft de voorzitter de beslissende stem.
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Artikel 14.9.
Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de
voorzitter of diens plaatsvervanger als bedoeld in artikel 12, lid 3, aangewezen lid der Vereniging
notulen gemaakt.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Artikel 15.1.
Deze Statuten kunnen worden gewijzigd krachtens een besluit van de Algemene Vergadering met
inachtneming van het bepaalde in artikel 14, lid 6.
De Algemene Vergadering kan uitsluitend tot wijziging van deze Statuten besluiten, indien
desbetreffende voorstellen op de agenda van de te houden Algemene Vergadering zijn geplaatst met
de volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen.
Artikel 15.2.
De termijn voor oproeping tot een zodanige Algemene Vergadering dient tenminste dertig dagen te
bedragen.
Artikel 15.3.
Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot
Statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de dag van de vergadering
een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering werd gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor aan alle leden toegezonden.
Artikel 15.4.
De Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat ervan een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 15.5.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzigingen en de gewijzigde Statuten
neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophanden en Fabrieken, binnen welker gebied de
Vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.
Artikel 15.6.
Een bepaling dezer Statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen
beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van een gelijke beperking.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 16.1.
De bepalingen van deze Statuten worden verder uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement.
De Algemene Vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het
lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies, de werkzaamheden van het Bestuur, de
vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer van de gelden van de
Vereniging en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Artikel 16.2.
Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wet of met de
bepalingen van deze Statuten.
Artikel 16.3.
Op wijziging van het Huishoudelijk Reglement is het bepaalde in artikel 15 van overeenkomstige
toepassing, met uitzondering van artikel 15, lid 4 en 5.
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ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 17.
De Vereniging kan op voorstel van het Bestuur of van tenminste de helft plus één van de leden der
Vereniging worden ontbonden.
Een desbetreffend besluit kan slechts worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel
14, lid 6.
In geval van ontbinding der Vereniging is het Bestuur met liquidatie belast, tenzij de Algemene
Vergadering anders beslist.
Een eventueel batig saldo zal aangewend worden voor door de Algemene Vergadering te bepalen
zodanige doeleinden als zij het meest overeenstemmend acht met het doel van de Vereniging.
Na het ontbindingsbesluit kan de Vereniging geen andere rechten en verplichtingen meer krijgen dan
die welke met liquidatie verband houden.
SLOTBEPALING
Artikel 18.
In alle gevallen, waarin door de Wet, deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet wordt
voorzien, en in gevallen van twijfel of geschil omtrent uitleg of toepassing van een bepaling van de
Statuten of het Huishoudelijk Reglement, beslist de Algemene Vergadering. In dringende gevallen kan
door het Bestuur een beslissing genomen worden, welke naderhand de goedkeuring behoeft van de
Algemene Vergadering. Het Bestuur neemt deze beslissing naar beste weten en zoveel mogelijk in
overeenstemming met de geest van deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

