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6. Van het ter vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een
door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen opgemaakt. Zij
die de vergadering bijeenroepen, kunnen van het verhandelde een notarieel
proces-verbaal doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-
verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht

Artikel 14 --------
1. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Tevens ---

hebben stemrecht de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden, met
dien verstande dat per jeugdlid niet meer dan een stem kan worden --------
uitgebracht en dat de wettelijke vertegenwoordigers niet meer dan eén stem
kunnen uitbrengen, ongeacht het aantal jeugdleden dat zij
vertegenwoord igen

2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid
der uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen worden geacht niet te -
zijn uitgebracht.

3. Iedere stemgerechtigde heeft de bevoegdheid zijn stem te doen uitbrengen
door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde

4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, alle overige stemmingen
mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of -
een der aanwezige leden dit voor de stemming verlangt.

5. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een der aanwezige leden ---

hoofdelijke stemming verlangt.
7. Zolang in een algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent -
alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of ontbinding van de vereniging, ook al heeft geen
oproeping plaatsgehad of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen of
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit ---
niet in acht genomen, mits het besluit wordt genomen met algemene -------
stemmen.

B. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn dezen niet in
een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de
algemene ledenvergadering, mits genomen met voorkennis van het bestuur.
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het
notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende
a lgemene ledenvergaderi ng

9. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van ---
personen, dan is het voorstel verworpen. Bij stemming over personen is ----
diegene gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige ----
stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft ----
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen
die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is --
diegene gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede
stemming de stemmen staken, of indien dit bij de eerste stemming het geval
is indien er slechts is gestemd tussen twee kandidaten, dan beslist het lot. --

10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de -----
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, indien gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken
van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een -----


