4

3.

vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot 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 een schuld van een ander verbindt.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor ---besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2
omschreven
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11--------

1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter -----tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris ---tezamen met de penningmeester
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook -aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te ----vertegenwoordigen.
DE ALGEMENE VERGADERING

2.

Artike! L2-------De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
vereniging statutair is gevestigd

1.
2.

3.

4.

5.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, jeugdleden en
ereleden van de vereniging en alle wettelijke vertegenwoordigers van de --jeugdleden, behalve ingeval van schorsing van het betreffende lid of -------jeugdlid; ook geschorste bestuursleden hebben geen toegang tot de -------vergadering. Een geschorst lid, dan wel een wettelijk vertegenwoordiger van
een geschorst jeugdlid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Over toelating van andere personen beslist de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur;
de oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en de ----wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden volgens het ledenregister.
De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. Bij de oproeping
worden de te behandelen onderwerpen vermeld
Behalve de algemene jaarvergadering, worden algemene
ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig ---aantal leden, casu quo wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden als --samen bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de ------stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan
het verzoek binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, op de wijze als hiervoor ----vermeld of door middel van een advertentie in een dag- of weekblad dat er
plaatse van vestiging van de vereniging veel wordt gelezen.
De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter. indien de -voorzitter afwezig is, dan treedt een der andere bestuursleden, door het ---bestuur daartoe aangewezen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering
daarin zelf.

