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stemgerechtigde dit verlangt; door deze nieuwe stemming vervallen de -----
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

Aftikel 15 --------
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste éen algemene vergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene vergadering. ïn deze algemene vergadering
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 vergadering ----
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

2. De algemene ledenvergadering benoemt een controlecommissie van twee --
personenÍ die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, Jaarlijks treedt --
één van de leden van de controlecommissie af volgens een door haarzelf op
te stellen rooster van aftreding; de aftredende is niet terstond herkiesbaar.
De controlecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het --
bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar -
bevindingen. Het bestuur is verplicht aan de controlecommissie alle door ---
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage te geven van de boeken en de bescheiden van -
de vereniging. De last van de controlecommissie kan te allen tijde door de
algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de --------
benoeming van een andere controlecommissie

3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de
dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze ----
zullen worden behandeld, toekomen aan de controlecommissie.
De controlecommissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit. -----

4. Het bestuur is verplicht aan de controlecommissie 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 der vereniging te geven.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der controlecommissie bijzondere -----
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door
een deskundige doen bijstaan.

6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. Indien de -----
goedkeuring wordt geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al
die maatregelen die door haar in het belang van de vereniging nodig geacht
worden. ---

7. Het bestuur is verplicht het jaarverslag en de rekening en verantwoording --
gedurende tenminste tien jaren te bewaren

Artikel 16 --------
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 ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van éénltiende 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 na indiening van het verzoek.


