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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING:
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging

Heden, éénendertig december tweeduizend negentien,
verscheen voor mij, mr. DINA CATHARINA NIESKE VAN LINGE, notaris met als --
plaats van vestiging de gemeente Hoogeveen:

de heer WILHELMUS PETRUS MARIA URLINGS, geboren te Breda op dertig
juni negentienhonderdvijftig, (legitimatiebewijs: Nederlands Paspoort nummêr --
NNKLR2165), wonende van Limburg Stirumstraat 60 te 7901 AS Hoogeveen, --
gehuwd;

ten deze handelende voor zich en blijkens een aan deze akte te hechten volmacht -
als schriftelijk gevolmachtigde van:

de heer ALOYSIUS JOHANNES MARIA SIBBING, geboren te Ashar-Seoudia,
lrak, op vijf april negentienhonderdnegenenvijftig, (legitimatiebewijs: Nederlands
Paspoort nummer NWR149FC3), wonende Burgemeester den Texlaan 37 te --
21 11 CC Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, gehuwd;::------

ten deze handelend in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de -------
vereniging: Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, statutair gevestigd te ---
Amersfoort, kantoorhoudende Prinses Marielaan 2, 3818 HM Amersfoort,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer -
40506152, en als zodanig op het bepaalde in artikel 14lid l van de statuten van de
vereniging bevoegd tot het doen verlijden van de onderhavige akte.--
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft het navolgende verklaard:---
ln de op tien december tweeduizend negentien te Rhenen gehouden algemene -:--
ledenvergadering van de vereniging is besloten de statuten van de vereniging te ---
wijzigen als hierna gemeld
Van voormeld besluit blijkt uit de notulen van gemelde vergadering, die aan deze ---
akte zullen worden gehecht.
De vereniging is opgericht op één januari negentienhonderd vier
De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op acht juli ----------
tweeduizend vijftien verleden voor mr. F. Volders, notaris te Rotterdam
Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering
van voormeld besluit, de statuten van de vereniging hierbij integraal te wijzigen, ----
zodat deze voortaan in hun geheel komen te luiden als volgt:
STATUTEN
Begripsbepalingen
a. Afgevaardigde: een persoon die namens een afdeling is afgevaardigd naar de -

ledenraad;
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b. Afdeling: een afdeling, georganiseerd volgens een geografische indeling
waarvan de grenzen zoveel mogelijk samenvallen met de provinciegrenzen in --
Nederland;

c
d
A

f.

Afdelingsbestuur. het bestuur van een afdeling;
Afdelingsvergadering: de vergadering van alle leden in een afdeling;
Commissie juniorjagers: de commissie die mede de belangen behartigt van de -
sectie juniorjagers;

Ereraad en commissie van beroep: de tuchtrechtelijke organen van de
vereniging;
Faunabeheen het duurzaam beheer van in het wild levende diersoorten;----:--
F aun abeheereenheid: overeenkomstig de Omgevingswet door Gedeputeerde --
Staten van een provincie erkend samenwerkingsverband

i. FBE-vertegenwoordiger. de vertegenwoordiger van de jacht in een
Faunabehegpssnhsifl'
Instantie: het landelijk bestuur, de ledenraad, een afdelingsbestuur, een ----------
afdelingsvergadering, de raad van toezicht, de ereraad en de commissie van ---
beroep en elke commissie of werkgroep;

k. Jacht: de benuttingsjacht, populatiebeheer, schadebestrijding, bestrijding van --
invasieve exoten en alle bijkomende handelingen ten behoeve van het streven -
naar een redelijke wildstand;-

L Jachthouder. degene die overeenkomstig de Omgevingswet gerechtigd is tot ---
het genot van de jacht;

m. Jagen: het bemachtigen, doden of met het oog daarop opsporen van in het wild
levende wildsoorten, alsmede het doen van pogingen daartoe, zulks met het ---
oog op verstandig gebruik van de natuur, populatiebeheer en schadebestrijding
ingekaderd in planmatig natuur- en wildbeheer;
Jagen degene die jaagt;

Landelijk bestuun het bestuur van de vereniging;
Ledenraad: de algemene vergadering van de vereniging bestaande uit
afgevaardigden;

q. Officiële mededelingen: de publicaties van een instantie waarin voor de leden --

bindende mededelingen worden gedaan
Omgevingswet: de Omgevingswet, dan wel de daarvoor in de plaats tredende --
wetgeving zoals deze van tijd tot tijd zal luiden;
Raad van toezichÍ: adviseert het landelijk bestuur en de ledenraad. Voorts ----
houdt de raad van toezicht toezicht op het landelijk bestuur. ln het bijzonder --
beoordeelt de raad van toezicht de voorlopige meerjarenbegroting, houdt
toezicht op het financiële beheer van de vereniging en houdt toezicht op de ---
doelmatigheid van de bestede verenigingsgelden. De raad van toezicht brengt -
aan de ledenraad verslag uit van haar bevindingen
Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander
gangbaar telecommunicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden
ontvangen, mits de identiteit van de afzender met voldoende zekerheid kan ---
worden vastgesteld ; ---------
Sectie juniorjagers: alle individuele fieugd)leden die een in het Huishoudelijk ---
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Reglement vastgestelde leeftijd nog niet hebben bereikt;
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v. Vereniging: de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, ook
Jagersvereniging genoemd ;-

w. Verenigingsbureau: het centrale werkapparaat van de vereniging
x. Weidelijkherdsregels; de door de vereniging vastgestelde gedrags- en

fatsoensnormen; ---------:--
y. Wildbeheer het duurzaam beheer van wildsoorten als bedoeld in de ----

Omgevingswet;-----
z. Wildbeheereenheid: een rechtspersoonlijkheid bezittend

samenwerkingsverband van jacht(akte)-houders en anderen dat tot doel heeft --
te bevorderen dat jacht, beheer en schadebestrijding al dan niet ter uitvoering --
van het door de Faunabeheereenheid opgestelde faunabeheerplan, wordt
uitgevoerd mede in samenwerking met en mede ten dienste van
g rondgebruikers of terreinbeheerders;

za. Wildsoorten: diersoorten die in de Omgevingswet als wild zijn benoemd ----------
alsmede overige faunasoorten die kunnen worden bejaagd en/of beheerd en/of
bestreden

AÉikel I - Naam en zetel--
1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft als naam: "Koninklijke --

Nederlandse Jagersvereniging", ook aan te duiden als de 'Jagersvereniging'.
De Jagersvereniging wordt in de statuten en in reglementen aangeduid als: de -
verenrgrng

2. De vereniging is statutair gevestigd te Amersfoort.
AÉikel 2 - Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel:

a. het behartigen van de belangen van haar leden voor zover verband
houdende met jacht en kennis van de jacht in de ruimste zins des woords;--

b. het uitdragen van de taak en functie van de jacht als wezenlijk instrument --
van instandhouding, populatiebeheer en verstandig gebruik van de natuur;-

c. de bevordering van de jacht in de meest ruime zin des woords, gericht op -
het bevorderen van de biodiversiteit, rekening houdend met agrarische, ----
recreatieve en andere belangen;

d. het optreden in rechte, zowel op eÍgen naam als namens de leden en/of ---
jagers in het algemeen dan wel één of meerdere en/of jagers in het
bijzonder, alsmede het voor zovet nodig en naar vermogen bijstaan van de
leden en/of jagers in procedures, zowel op landelijk niveau, op regionaal -:
niveau en/of op lokaal niveau;

e. de vereniging heeft niet als doel het drijven van een onderneming. ---------
AÉikel 3 - Organisatie -------
1. Organen van de vereniging zijn het landelijk bestuur, de ledenraad, de

afdelingsbesturen, de afdelingsvergaderingen, de ereraad, de commissie van --
beroep, alsmede die personen en commissies die door de ledenraad zijn belast
met een nader omschreven taak en aan wie daarbij de bevoegdheid is
toegekend om voor de vereniging of haar leden bindende beslissingen te -----
nemen
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2. De vereniging wordt geleid door een landelijk bestuur dat verantwoording
verschuldigd is aan de ledenraad, zijnde de algemene vergadering van de ----
vereniging.

3. De vereniging is territoriaal onderverdeeld in afdelingen waarvan de grenzen zo
mogelijk samenvallen met die van één of meer Nederlandse provincies.-

4. De ledenraad bestaat uit de door de afdelingsvergaderingen benoemde ----------
afgevaardigden

5. Elke afdeling wordt geleid door een afdelingsbestuur dat verantwoording ------
verschuldigd is aan de afdelingsvergadering en voor het gedelegeerde
verenigingsbeleid aan het landelijk bestuur

6. De vereniging kent een raad van toezicht die toezicht houdt op het landelijk ---
bestuur, alsook het landelijk bestuur en de ledenraad adviseert.

7. De vereniging kent een ereraad en een commissie van beroep die belast zijn --
met het behandelen van overtredingen en bevoegd zijn ter zake een straf op te
leggen.

8. De vereniging kent een sectie juniorjagers waarbij individuele leden zijn
ingedeeld die een in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde maximumleeftijd
nog niet hebben bereikt.

9. Voor elke (her)benoeming in enige functie bij een instantie van de vereniging --
geldt dat de betrokkene op de datum van de (her)benoeming de leeftijd van -----
tweeënzeventig jaar niet mag hebben bereikt.

10. De vereniging kent een verenigingsbureau waarvan de leiding berust bij de :---
directie

11. Werknemers van de vereniging kunnen niet in enige functie in de vereniging ---
worden benoemd

12. Alle mededelingen van instanties van de vereniging die voor de leden van -------
belang zijn worden bekend gemaakt in de rubriek'officiële mededelingen'van --
de vereniging. De betreffende instantie bepaalt op welke wijze de mededelingen
aan de leden worden gedaan

Artikel 4 - Leden
1. Leden van de vereniging kunnen zijn

a. rechtspersoonlijkheid bezittende wildbeheereenheden;
b. andere rechtspersonen, niet zijnde wildbeheereenheden, nader aan te ------

duiden als'leden-rechtspersonen' en
c. individuele leden, zijnde natuurlijke personen.-

2. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen. Het lidmaatschap gaat wel over wanneer een --
wildbeheereenheid een juridische fusie aangaat met een andere
wildbeheereenheid. Het lidmaatschap kan echter niet worden verkregen door --
middel van een juridische splitsing

3. Zij die als lid willen worden toegelaten dienen aan de navolgende vereisten te -
voldoen.
Zij dienen te goeder naam en faam bekend te staan zodanig dat van hen te ----
venvachten is dat, wanneer zij zich bezighouden met de jacht, faunabeheer -----
en/of schadebestrijding, zij de wettelijke bepalingen hieromtrent, de -------
Weidelijkheidsregels en andere voorschriften en besluiten van de vereniging in
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acht zullen nemen en dat ztl zich jegens de andere leden van de vereniging als
goede collega's zullen gedragen

4. Het landelijk bestuur beslist over de toelating van leden. De ledenraad kan bij --
niet-toelating alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten

5. De individuele leden en andere leden-rechtspersonen worden onderverdeeld in
categorieën, zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen---
1. De vereniging is verplicht om de belangen van leden in specifieke gevallen te -

behartigen, mits die belangen vallen binnen de doelomschrijving en het
verenigingsbeleid van de vereniging. Voorts zal de vereniging in redelijkheid ---
een lid op verzoek adviseren ter zake van problemen die hij bij de uitoefening -
van de jacht, fauna en/of schadebestrijding ondervindt.

2. Wanneer een lid aan het landelijk bestuur toestemming geeft om documenten, -
de vereniging betreffende, langs elektronische weg aan hem toe te zenden is --
elke instantie in de vereniging bevoegd dienovereenkomstig te handelen

3. Leden zijn verplicht:------------
a. de statuten, reglementen, Weidelijkheidsregels en de besluiten van de ----

vereniging na te leven;-------
b. de belangen van de vereniging, van een afdeling en van het jagen in het --

algemeen niet te schaden;--
c. de aan de vereniging verschuldigde bedragen tijdig te voldoen;
d. aan het landelijk bestuur, zijn afdelingsbestuur, de ereraad en de

commissie van beroep alle gevraagde inlichtingen te verstrekken die door -
hen in het belang van de vereniging, de jacht, faunabeheer en/of
schadebestrijding noodzakelijk wordt geacht;--

e. alle overige verplichtingen die de vereniging in naam of ten behoeve van de
leden aangaat of die uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te
aanvaarden en na te komen

4. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij het ----
betreffende lid zich daartegen verzet, kan de vereniging voor het lid nakoming -
van bedongen rechten en schadevergoeding vorderen. De vereniging kan ten --
laste van de leden verplichtingen aangaan

5. Geschillen met betrekking tot:
a. het lidmaatschap (waaronder toetreding) van een wildbeheereenheid;
b. inbraak zoals omschreven in de statuten en reglementen van een

wildbeheereenheid;
c. de begrenzing van het werkgebied van wildbeheereenheden
d. andere door het bestuur van de Stichting Geschillenafhandeling Landelijke

Jagersverenigingen bepaalde geschillen-
worden ter beslechting voorgelegd aan genoemde stichting, zulks door
mediation of door het uitbrengen van een bindend advies. Het aanwijzen van ---
mediators en de benoeming van de leden van de geschillencommissie alsmede
de in beide gevallen te hanteren procedures zijn vermeld in de statuten van de -
op één november tweeduizend achttien opgerichte Stichting
Geschillenafhandel ing Landelij ke Jagersveren ig ingen, welke statuten
verkrijgbaar zijn op het verenigingsbureau
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6. Door aanvaarding van het lidmaatschap aanvaardt het lid de verplichtingen die
de vereniging hem oplegt.

AÉikel 6 - Tuchtrechtspraak
1. De leden zijn ondenrvorpen aan de tuchtrechtspraak van de vereniging.
2. De tuchtrechtspraak in de vereniging geschiedt door de ereraad en commissie -

van beroep volgens het Tuchtreglement van de vereniging. Alleen de ereraad --
en commissie van beroep zijn bevoegd in de vereniging straffen op te leggen, -
waaronder begrepen een ontzetting uit het lidmaatschap (royement)

3. Het Tuchtreglement regelt de wijze van benoeming van de leden van de
ereraad en commissie van beroep, haar samenstelling, bevoegdheden en
werkwijze, alsmede de op te leggen straffen, de procesgang en de rechten en --
verplichtingen van het in overtreding zijnde lid

4. Een overtreding is elk handelen of nalaten:
a. dat in strijd is met de statuten, een reglement, de weidelijkheidsregels of --

een besluit van een instantie;
b. dat in strijd is met een besluit van een instantie van de vereniging;
c. dat de belangen van de vereniging schaadt;
d. dat het aanzien van dejacht schaadt

5. De uitspraak van de ereraad en commissie van beroep is voor de vereniging en
haar leden bindend

Artikel 7 - Einde lidmaatsc
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door de dood, door opzegging of --

door ontzetting.-----
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het

einde van het boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk bij het verenigingsbureau met -
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. lndien de
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden duurt het lidmaatschap tot het einde
van het eerstvolgende boekjaar
Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
een maand nadat:
a. het lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een --

andere rechtsvorm, dan wel tot fusie of tot splitsing van de vereniging;-------
b. het lid een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten -

zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit --
door zijn opzegging niet op hem van toepassing is;-------

c. en voorts wanneer redelijkenivijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren

Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer
het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die de statuten
nauwkeurig omschrijven of wanneer geldelijke rechten en verplichtingen worden
gewijzigd

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt schriftelijk --
door het landelijk bestuur tegen het einde van het boekjaar met inachtneming -
van een opzeggingstermijn van één maand. Het bestuur stelt het lid met opgave
van redenen hiervan zo spoedig mogelijk in kennis
Opzegging kan geschieden:
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a. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de
statuten voor het lidmaatschap stellen;

b. wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
c. wanneer het lid in gebreke blijft te voldoen aan de uitspraak van de ereraad

en commissie van beroep;
d. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schríftelijk te zijn aangemaand ---

binnen vijf maanden na 1 januari niet volledig aanzrln geldelijke
verplichtingen tegenover de vereniging over het huidige boekjaar heeft ---
voldaan;

Het landelijk bestuur is bevoegd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te --
beëindigen wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd -
het lidmaatschap te laten voortduren.

4. ontzetting uit het lidmaatschap (royement) geschiedt wanneer een lid in ------
ernstige mate in strijd handelt met de statuten, de reglementen, de
Weidelijkheidsregels of besluiten van de vereniging, dan welwanneer het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt met ------
inachtneming van het ruchtreglement door de ereraad en de commissie van ---
beroep, al dan niet op voordracht van of na een ingesteld beroep door het
landelijk bestuur

5. Het besluit tot royement wordt het lid zo spoedig mogelijk met opgave van -------
redenen schriftelijk meegedeeld. Het lid kan binnen één maand na ontvangst --
van die mededeling in beroep gaan bij commissie van beroep. Gedurende de --
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorsf.-

Artikel 8 - Landelijk Bestuur-
1. Het landelijk bestuur bestaat uit ten minste vijf personen
2. Het landelijk bestuur stelt een profielschets op, rekening houdend met de aard -

van de vereniging, zijn activiteiten en de achtergrond van de bestuursleden. De
ledenraad stelt de profielschets vast. De profielschets kan, op voorstel van het -
landelijk bestuur, door de ledenraad worden gewijzigd

3. Leden van het landelijk bestuur dienen voor een (her)benoeming te voldoen ---
aan het profiel, zoals vermeld in Bijlage A bij het Huishoudelijk Reglement

4. Het lidmaatschap van het landelijk bestuur is niet te verenigen met het --------
lidmaatschap van een afdelingsbestuur, met het zijn van afgevaardigde, met het
lidmaatschap van de raad van toezicht, van de ereraad en van de commissie --

5. Voor de kandidaatstelling van een lid van het landelijk bestuur wordt door de ---
ledenraad een vertrouwenscommissie samengesteld, bestaande uit een
ledenraadslid namens de wildbeheer-eenheden, een ledenraadslid namens de -
leden-rechtspersonen en de individuele leden, een lid van het landelijk bestuur -
en een lid van de raad van toezicht, ambtelijk ondersteund door de directeur ---
van het verenigingsbureau. De vertrouwenscommissie doet één of meer ---------
voordrachten aan de ledenraad die vervolgens het lid van het landelijk bestuur -

van beroep

benoemt.--
6. De ledenraad benoemt de leden van het landelijk bestuur voor de duur van drie

jaren. Het lid van het landelijk bestuur kan aansluitend tweemaal voor een -------
periode van drie jaren worden herbenoemd. Na de maximale benoemingsduur -
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kan het lid van het landelijk bestuur niet eerder weer tot lid van het landelijk ----
bestuur worden benoemd dan nadat een periode van een jaar is verstreken.-----

7. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het landelijk bestuur benoemt uit zijn --
midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze -------
functies zijn niet met elkaar te verenigen.------------

8. lndien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het landelijk
bestuur bevoegd. ln de eerstvolgende vergadering van de ledenraad wordt ---
getracht in de vacature te voorzien

9. Leden van het landelijk bestuur treden in functie aan het eind van de dag van --
hun (her)benoeming en treden af aan het eind van de dag van de vergadering -
van de ledenraad waarin de duur van hun (her)benoeming eindigt, waarop de --
bestuursleden worden ontslagen of waarin zij aftreden

10. Een lid van het landelijk bestuur kan te allen tijde door de ledenraad worden ----
geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt ------
gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. De
ledenraad neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende
bestuurslid door de ledenraad is gehoord, althans hiertoe in de gelegenheid is -
gesteld. Het bestuurslid kan zich tijdens de vergadering door een raadsman ----
laten bijstaan

11. Het lidmaatschap van het landelijk bestuur eindigt door overlijden, ontslag, ------
bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming, aan het ---
eind van het jaar waarin het bestuurslid vierenzeventig jaar wordt en wanneer --
het lidmaatschap van de vereniging eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van
het landelijk bestuur wanneer het lid van dit bestuur wordt benoemd in een ------
functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het landelijk bestuur.----

AÉikel 9 - Taken en bevoegdheden landelijk bestuu
1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het landelijk bestuur belast met het

besturen van de vereniging
2. Het landelijk bestuur is daarnaast belast

a. het scheppen van de randvoorwaarden voor het functioneren van de -----
verenrgrng;

algemene en afdelingen overstijgende aangelegenheden;
het ontwikkelen van een meerjarenstrategie van de vereniging;
het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van beleid van de vereniging op korte -
en middellange termijn in lijn met de meerjarenstrategie van de vereniging;-
het jaarlijks toekennen van een bijdrage aan de provinciale afdelingen ter --
uitvoering van het landelijk beleid in de provincies;-----
het opstellen van een begroting en een voorlopige meerjarenbegroting;----
het opstellen van een (financieel) jaarverslag;-----
het in stand houden en toezien op het functioneren van het
verenigingsbureau.

3. Het landelijk bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en werkgroepen ---
die door het bestuur worden benoemd.

4. Het landelijk bestuur is - na voorafgaande goedkeuring van de ledenraad en na

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

advies van de raad van toezicht - bevoegd te besluiten
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a. tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden -
en het bezwaren van registergoederen, alsmede:-

b. tot 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 ander verbindt;--

c. tot het aangaan of verbreken van de duurzame samenwerking met derden;
d. tot het wijzigen van de juridische structuur en van haar organen.---------------

5. Het landelijk bestuur presenteert jaarlijks een voorlopige meerjarenbegroting --
voor de volgende vijf boekjaren waarin begrepen een voorstel voor de ---:---
contributie voor het volgende boekjaar
De meerjarenbegroting wordt door de ledenraad vastgesteld

Artikel 10 - Vertegenwoordiging -----
1. Het landelijk bestuur vertegenwoordigt de vereniging
2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk --------------

handelende leden van het landelijk bestuur, alsmede door de directeur
overeenkomstig het Directiestatuut

3. Het landelijk bestuur kan aan één of meer personen procuratie verlenen en de -
daaruit voortvloeiende bevoegdheid wijzigen of intrekken.

4. Het bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen ter zake van de in -
artikel I lid 4 bedoelde besluiten. Op het ontbreken van bedoelde goedkeuring -
van de ledenraad kan tegen derden beroep worden gedaan

5. ln alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of -
meer bestuursleden, kan de ledenraad één of meer personen aanwijzen om de
vereniging ter zake te vertegenwoordigen

Artikel 11 - Afdelinge
1. De vereniging kent afdelingen, zijnde niet-rechtspersoonlijkheid bezittende -----

afdelingen in de zin van de wet
2. Het landelijk bestuur stelt afdelingen in, heft deze op en bepaalt het geografisch

werkgebied van een afdeling
3. Leden worden bij afdelingen ingedeeld met inachtneming van het bepaalde in --

het Afdelings-reglement.
4. Elke afdeling kent een afdelingsbestuur en een afdelingsvergadering.-
5. Een afdeling is belast met:

a. het uitvoeren van landelijk beleid van de vereniging in haar werkgebied;-
b.het(uit)voerenVaneenafdelingsbeleidvoordeeigenafdeling;-
c. het organiseren en coórdineren van overleg tussen leden (zowel

wildbeheereenheden, als leden-rechtspersonen en individuele leden)
binnen de afdeling; --------

d. het organiseren en coórdineren van overleg tussen de
wildbeheereenheden en jachtvertegenwoordiger in de
Faunabeheereenheid in haar werkgebied;---------

e. het namens de vereniging voordragen van personen in externe organen in
haar werkgebied, waaronder de Faunabeheereenheden;

f . het in haar werkgebied vertegenwoordigen van het collectief van bij de ---
vereniging aangesloten wildbeheereenheden in die afdeling;---
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g. het in haar werkgebied behartigen van de collectieve belangen van de bij -
die afdeling ingedeelde leden;

h. het ten behoeve van of namens de leden (wildbeheereenheden, overige ---
leden of allebei) in haar werkgebied aanvragen, doorbetalen en/of benutten
van subsidies en daarover ten minste jaarlijks verantwoording afleggen aan
de leden ten nutte van wie deze subsidie is aangevraagd en/of toegekend; -

i. het organiseren en coórdineren van activiteiten binnen de afdeling
6. Een afdelingsbestuur voert op provinciaal niveau het verenigingsbeleid uit en is

hiervoor verantwoording verschuldigd aan het landelijk bestuur
7. Een afdelingsbestuur voert tevens op afdelingsniveau zowel een eigen

afdelingsbeleid als het door de afdelingsvergadering vastgestelde
afdelingsbeleid uit. Het afdelingsbestuur is in beide gevallen verantwoording ---
verschuldigd aan de afdelingsvergadering. Het afdelingsbeleid mag niet in strijd
zijn met het verenigingsbeleid

8. ln het Afdelingsreglement worden de taken en bevoegdheden van de
afdelingen, het afdelingsbestuur en de afdelingsvergadering nader geregeld. --9. Het landelijk bestuur heeft ten minste eenmaal per jaar overleg met alle
afdelingsbesturen en naar behoefte met elk afdelingsbestuur afzonderlijk.-

1Q. a. Het landelijk bestuur is bevoegd de uitvoering van een besluit van een ------
afdelingsbestuur of afdelingsvergadering dat het in strijd acht met het ----
verenigingsbeleid, de belangen van de vereniging en/of de belangen van --
de jacht in het algemeen op te schorten. Voor de duur van de opschorting -
wordt geen uitvoering gegeven aan het besluit.

b. Alsdan treedt het landelijk bestuur in overleg met het betreffende
afdelingsbestuur. Wordt geen overeenstemming bereikt of wordt het besluit
niet gewijzigd dan wordt het opgeschorte besluit voorgelegd aan de ------
ledenraad die een bindend besluit neemt.

Artikel 12 - Gommissies en werkgroepen
1. Het landelijk bestuur is bevoegd commissies en werkgroepen in te stellen en de

leden van die commissies en werkgroepen te benoemen, te schorsen en te -----
ontslaan. De door het landelijk bestuur ingestelde commissies en werkgroepen
zijn verantwoording verschuldigd aan het landelijk bestuur

2. De ledenraad is bevoegd commissies en werkgroepen in te stellen en de leden
van die commissies en werkgroepen te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
De door de ledenraad ingestelde commissies en werkgroepen zijn
verantwoording verschuldigd aan de ledenraad

3. De leden van commissies en werkgroepen worden benoemd voor de duur van -
drie jaren. Een lid kan aansluitend tweemaal voor een periode van drie jaren :-
worden herbenoemd. Na de maximale benoemingsduur kan het lid niet eerder -
weer in diezelfde commissie of werkgroep worden benoemd dan nadat een -----
periode van een jaar is verstreken

4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit vijf leden
waaronder een voorzitter en een secretaris. De voorzitter wordt in functie
benoemd door de instantie die een commissie of werkgroep instelt. De overige -
functies worden onderling verdeeld.
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5. Voor zover de taken en bevoegdheden van een commissie of werkgroep niet in
de statuten of een reglement zijn geregeld bepaalt de instantie die een
commissie of werkgroep instelt haar taken en bevoegdheden alsmede de ----
werkwijze en de financiën van de betreffende commissie of werkgroep. -----:--

6. Het landelijk bestuur is bevoegd al dan niet uit zijn midden één of meer -----------
personen aan te wijzen die namens hem de taken en bevoegdheden van het ---
landelijk bestuur met betrekking tot die commissie of werkgroep uitoefent. De --
leden van het landelijk bestuur zijn bevoegd de vergaderingen van een
commissie of werkgroep bij te wonen

7. Met betrekking tot de ereraad en de commissie van beroep geldt het bepaalde -
in het Tuchtreglement. -------

Artikel í3 - Raad van toezi
L De vereniging kent een raad van toezicht, bestaande uit ten minste vijf ------

personen. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en --
ontslagen door de ledenraad

2. Voor de kandidaatstelling van een lid van de raad van toezicht wordt door de --
ledenraad een vertrouwenscommissie samengesteld, bestaande uit een
ledenraadslid namens de wildbeheer-eenheden, een ledenraadslid namens de -
leden-rechtspersonen en de individuele leden, een lid van het landelijk bestuur -
en een lid van de raad van toezicht, ambtelijk ondersteund door de directeur ---
van het verenigingsbureau. De vertrouwenscommissie doet één of meer ---------
voordrachten aan de ledenraad die vervolgens het lid van de raad van toezicht -

3. De leden van raad van toezicht worden benoemd voor de duur van drie jaren. :
Een lid kan aansluitend tweemaal voor een periode van drie jaren worden
herbenoemd. Na de maximale benoemingsduur kan het lid niet eerder weer in -
raad van toezicht worden benoemd dan nadat een periode van een jaar is

benoemt.--

verstreken.
4. De raad van toezicht adviseert het landelijk bestuur en de ledenraad. Voorts --

houdt de raad van toezicht toezÍcht op het landelijk bestuur. ln het bijzonder ---
beoordeelt de raad van toezicht de voorlopige meerjarenbegroting, houdt
toezicht op het financiële beheer van de vereniging en houdt toezicht op de ---
doelmatigheid van de bestede verenigingsgelden. De raad van toezicht brengt -
aan de ledenraad verslag uit van haar bevindingen

5. Het Huishoudelijk Reglement bevat nadere regels over de raad van toezicht. --
Artikel 14 - Secties - - , ,- , -- -- -
1. Tot een sectie behoren die leden die aan één of meer door de ledenraad ------

vastgestelde criteria voor de betreffende sectie voldoen
2. Een sectie kan een commissie instellen waarvan de leden, op voordracht van --

die commissie, door het landelijk bestuur worden benoemd
3. Namens de sectie woont een tot die sectie behorend lid als toehoorder de -----

vergaderingen van de ledenraad bij. Het landelijk bestuur regelt de verkiezing -
van die vertegenwoordiger

4. De sectie(s) en de bijbehorende commissie(s) worden nader geregeld in het -:-
Huishoudelijk Reglement.-----

Artikel í5 - Verenigingsbureau en directie
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1. Het landelijk bestuur zorgt voor instandhouding van het verenigingsbureau van
de vereniging

2. De taken en bevoegdheden met betrekking tot het verenigingsbureau en de ----
directeur worden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel í6 - lnkomsten en contributies ------------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, -------

subsidies en andere inkomsten. Erfenissen en legaten kunnen alleen worden ---
aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van de contributie die de ledenraad -----
jaarlijks vaststelt. De contributie wordt nader geregeld in het Huishoudeltjk ------
Reglement

Artikel í7 - Rekening en verantwoording----
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar
2. Het landelijk bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging -

en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen -
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te --
voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de vereniging kunnen worden gekend

3. Het landelijk bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op te ---
maken en op papier te stellen

4. Het landelijk bestuur brengt op een binnen zes maanden na afloop van het ----
boekjaar te houden vergadering van de ledenraad een jaarverslag uit over de --
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op --
papier gestelde balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter ----
goedkeuring aan de ledenraad over. Deze stukken worden ondertekend door --
de leden van het landelijk bestuur en de leden van de raad van toezicht.
Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder --
opgave van de redenen melding gemaakt.

5. De ledenraad kan de in lid 4 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vier -
maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid
van de gezamenlijke leden van het landelijk bestuur in rechte vorderen dat zij -
de in lid 3 en 4 vermelde verplichtingen nakomen

6. De ledenraad verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de -----
jaarrekening. De accountant onderzoekt de balans en de staat van baten en ----
lasten met toelichting en brengt aan de ledenraad verslag van zijn bevindingen
uit. Het landelijk bestuur is verplicht de raad van toezicht en de accountant ten -
behoeve van hun onderzoek alle door hen gevraagde inlichtingen te
verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken en ------
bescheiden andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter --
beschikking te stellen

7. De last van de accountant kan te allen tijde door de ledenraad worden
herroepen maar alleen door benoeming van een andere accountant

8. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten met toelichting
door de ledenraad gebeurt nadat is kennisgenomen van de bevindingen van de
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raad van toezicht en van de accountant. Een afzonderlijk besluit tot
goedkeuring strekt de leden van het landelijk bestuur tot decharge voor alle -----
handelingen die uit die stukken blijken

9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens
gedurende volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tfd ---:--
leesbaar kunnen worden gemaakt

Artikel í8 - Ledenraad
1. De ledenraad is de algemene vergadering van de vereniging. Aan de ledenraad

komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of in de ----
statuten aan het landelijk bestuur of andere organen zijn opgedragen.

2. De ledenraad is als volgt samengesteld
a. een afdelingsvergadering kiest één afgevaardigde namens en door de ----

leden-wildbeheereenheden van die afdeling;
b. een afdelingsvergadering kiest voor haar afdeling namens de leden-

rechtspersonen en individuele leden een aantal afgevaardigden. Het aantal
wordt als volgt berekend:-
- afdelingen met een aantal individuele leden dat minder dan of gelijk is -

aan één duizend vijfhonderd: één afgevaardigde;--
- afdelingen met een aantal individuele leden dat minder dan of gelijk is -

aan drie duizend, maar dat groter is dan één duizend vijfhonderd -------
leden: twee afgevaardigden;-

- afdelingen met een aantal individuele leden dat meer is dan drie -----
duizend leden: drie afgevaardigden

Voor de te houden verkiezingen geldt als peildatum één januari van het jaar --
waarin de verkiezing wordt gehouden.

3. lndien een afgevaardigde wordt gekozen, geschorst of ontslagen door:------:-----
a. de leden-wildbeheereenheden in de betreffende afdeling vormen die -----

wildbeheereenheden tezamen een afdelingsvergadering, op welke
vergadering het in dit artikel bepaalde van toepassing is, met dien
verstande dat alleen de leden-wildbeheereenheden in die vergadering ----
stemrecht hebben;

b. de leden-rechtspersonen en de individuele leden in de betreffende afdeling
vormen die leden tezamen een afdelingsvergadering, op welke vergadering
het in dit artikel bepaalde van toepassing is met dien verstande dat alleen -
die leden in die vergadering stemrecht hebben.--

4. De afgevaardigden worden benoemd voor de duur van drie jaren. Een --------
afgevaardigde kan aansluitend tweemaal voor een periode van drie jaren ------
worden herbenoemd. Na de maximale benoemingsduur kan de afgevaardigde -
niet eerder in diezelfde functie weer worden benoemd dan nadat een periode -:
van een jaar is verstreken

5. Een lid van het landelijk bestuur, van de raad van toezicht, van de ereraad en --
van de commissie van beroep kunnen niet tot afgevaardigde worden benoemd.-
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6. Voor de afgevaardigden kunnen door de betreffende afdeling geen
plaatsvervangers worden gekozen. Afgevaardigden mogen zich slechts door ---
middel van een schriftelijke volmacht door één andere afgevaardigde laten :---
vervangen

7, Een afgevaardigde treedt in functie de dag volgend op zijn (her)benoeming. ---
Een afgevaardigde treedt af op de dag dat zijn lidmaatschap van de vereniging
eindigt, zijn benoemingsduur eindigt, hij ontslagen wordt en voorts op de dag --
waarop hij tot lid van het landelijk bestuur wordt benoemd of waarop hij niet ---
meer bij zijn afdeling is ingedeeld

8. Een afgevaardigde stemt tijdens de vergadering van de ledenraad zonder last -
en ruggespraak. Een afgevaardigde doet in zijn afdelingsvergadering verslag ---
van zijn stemgedrag in de ledenraad

9. ledere afgevaardigde, die niet geschorst is, heeft in de vergadering van de ------
ledenraad één stem. Leden van het landelijk bestuur en andere leden hebben -
geen stemrecht.

10. De vergadering van de ledenraad wordt geleid door de voorzitter van het
landelijk bestuur of zijn plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de --------
vergadering door een ander bestuurslid geleid en bij gebreke daarvan door de -
door de ledenraad aangewezen voorzitter

Artikel í9 - Het bijeenroepen van de ledenraad
1. Jaarlijks worden minimaal twee vergaderingen van de ledenraad gehouden: ---

a. de voorjaarsvergadering die wordt gehouden in de eerste helft van het --:-
kalenderjaar;

b. de najaarsvergadering die wordt gehouden in de tweede helft van het
kalenderjaar

2. Het bijeenroepen gebeurt door een mededeling in de officiële mededelingen en
door een oproep aan de afgevaardigden. De oproep wordt tevens gezonden --:
aan degenen die toegang hebben tot de ledenraad.

3. De termijn van de oproep bedraagt dertig dagen. Het landelijk bestuur kan in ---
bijzondere gevallen de termijn van de oproep bekorten

4. Een buitengewone vergadering van de ledenraad wordt gehouden wanneer het
landelijk bestuur dit nodig acht.------

5. voorts wordt een buitengewone vergadering van de ledenraád gehouden --------
wanneer ten minste zoveel afgevaardigden als bevoegd zijn tot het uitbrengen -
van een tiende gedeelte van de stemmen in de vergadering van de ledenraad -
het landelijk bestuur hierom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te
behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting.
Wanneer het landelijk bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek
gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een vergadering van de ---------
ledenraad te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen ------
overgaan op de wijze waarop het landelijk bestuur de ledenraad bijeenroept of -
door het plaatsen van een advertentie in een veelgelezen landelijk dagblad. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het landelijk bestuur belasten
met de leiding van de vergadering van de ledenraad en met het opstellen van --
de notulen
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6. Behalve in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het landelijk bestuur waar en -
wanneer een vergadering van de ledenraad wordt gehouden.

Artikel 20 - Toegang tot de ledenraad-------
1. Afgevaardigden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de vergadering van -

de ledenraad en hebben daarin stemrecht
2. Voorts hebben toegang de leden van het landelijk bestuur, ereleden, de leden -

van de raad van toezicht, de leden van de ereraad, de leden van de commissie
van beroep, de directeur, de leden van het managementteam van het
verenigingsbureau en de regiomanagers en kunnen tijdens die vergadering ----
deelnemen aan de beraadslagingen. Zij hebben geen stemrecht maar een ------
adviserende functie. --

Artikel 21 - Besluiten------
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle in de vereniging te nemen --

besluiten.
2. De voorzitter van een instantie leidt de vergadering. De voorzitter stelt de orde -

van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering hierin
wijziging te brengen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering ----
geleid door zijn plaatsvervanger.-----

3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in
vergaderingen genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte ---
geldige stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de
door stemgerechtigde leden uitgebrachte geldige stemmen, zo nodig door -------
afronding naar boven. De vereiste meerderheid wordt berekend door op het in -
totaal aantal uitgebrachte stemmen het aantal ongeldige stemmen in mindering
te brengen en vervolgens aan de hand van het resterende aantal stemmen de -
vereiste meerderheid te berekenen.
Wanneer stemmen staken is geen meerderheid behaald

4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst lid. Voorts :-
zijn ongeldige stemmen: blanco stemmen en stemmen die een andere
aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is.:---

5. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder stemgerechtigd lid in de ---
desbetreffende vergadering één stem uit. Een stemgerechtigd lid kan één -----
andere stemgerechtigd lid van die instantie schriftelijk een volmacht verlenen --
om namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen. Een
stemgerechtigd lid kan slechts door één ander stemgerechtigd lid worden
gemachtigd

6. Het stemmen over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De -
stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of door applaus. ln
beide gevallen kan de vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze
van stemmen besluiten. ln elk gevalwordt schriftelijk gestemd wanneer een ----
stemgerechtigd lid een schriftelijke stemming verlangt.

7. Wanneer bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste
stemming een gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming
gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het hoogste en
het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede -
stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is
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die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid -
haalt of door loting na een derde stemming is aangewezen

8. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming -

is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor ---
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid ----
daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt
een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering dit -
verlangt of - wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk -
gebeurde - een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ---
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

9. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in de volgorde van
indienen gestemd, tenzij naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend
voorstel een verder reikende strekking heeft dan een eerdêr ingediend voorstel
en daardoor eerder dient te worden behandeld

10. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een
voorstel tot wijziging van een geagendeerd ondenverp mag niet de strekking ---
hebben het doel van het voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter
uitsluitende beoordeling van de voorzitter

11. wanneer voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde -----
meerderheid is vereist, geldt dezelfde meerderheid voor het aannemen van een
voorstel tot wijziging op het voorstel

12. Met uitzondering van de vergaderingen van de ledenraad worden van elke -----
vergadering van een instantie door de secretaris of door het verenigingsbureau
notulen gemaakt waarin de genomen besluiten worden vastgelegd. Die notulen
worden in de eerstvolgende vergadering van de betreffende instantie door de -
leden van die instantie vastgesteld en nadien door de voorzitter en notulist --:-
ondertekend

Artikel 22 - Reglementen
1. De organisatie van de vereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar

instanties, kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen
2. De vereniging kent in ieder geval een Huishoudelijk Reglement, een ------

Afdelingsreglement, het Tuchtreglement en de Weidelijkheidsregels
3. Tien afgevaardigden en/of het landelijk bestuur en/of de raad van toezicht

kunnen een voorstel doen tot wijziging van een reglement.
4. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, de statuten en een ander

reglement.
5. Reglementen worden met een gewone meerderheid door de ledenraad ----------

vastgesteld en gewijzigd
6. Op voorstel van het afdelingsbestuur is een afdelingsvergadering bevoegd om -

voor die afdeling een Subreglement vast te stellen en te wijzigen, waarin louter
wordt geregeld hoe de afdeling zich verhoudt tot externe organisaties in haar ---
werkgebied. Het subreglement mag niet in strijd zijn met de statuten, het --------
Afdelingsreglement oÍ met enig ander reglement van de vereniging. Het -------
betreffende afdelingsbestuur zendt van de vaststelling of wijziging van een ------
Subreglement binnen vijf dagen een afschrift aan het landelijk bestuur.
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7. Tenzij anders is bepaald of besloten, treden wijzigingen in reglementen en ------
regels in werking op de dag na publicatie in de officiële mededelingen.

8. ln gevallen waarin de statuten, een reglement of de Weidelijkheidsregels niet --
voorzien, beslist het landelijk bestuur

Artikel 23 - Wijziging van de statuten------------
1. ln de statuten van de vereniging kan alleen wijziging worden gebracht door een

besluit van de ledenraad waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten wordt voorgesteld. De termijn voor de oproep voor die
vergadering van de ledenraad bedraagt vier weken

2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten
a. op voorstel van het landelijk bestuur, of
b. op voorstel van tien afgevaardi
door de ledenraad met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte -
geldige stemmen genomen besluit. Een ledenraad waarin een voorsteltot -----
wijziging van de statuten is geagendeerd, dient te worden opgeroepen met ------
inachtneming van een termijn van ten minste dertig dagen met de mededeling -
dat aldaar wijziging van de statuten wordt voorgesteld

3. Zq die de oproep voor een vergadering van de ledenraad ter behandeling van --
een voorsteltot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien --
dagen vóór de vergadering van de ledenraad het voorstel tot statutenwijziging, -
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en die is voorzien --
van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage ---
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering van de ledenraad wordt
gehouden. Bovendien moet het voorstel ten minste veertien dagen vóór de ----
vergadering ter kennis zijn gebracht van degenen die toegang hebben tot de --
vergadering van de ledenraad

4. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt door de ledenraad met ten
minste twee derden meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen
genomen

5. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing wanneer in de vergadering van
de ledenraad alle afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het -:-
besluit tot wijziging van de statuten unaniem wordt genomen

6. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een --------
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van -
het landelijk bestuur bevoegd

7. De leden van het landelijk bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de -
wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het -
handelsregister

Artikel 24 - Ontbinding en vereffening
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen door -

de ledenraad
2. Het bepaalde in de leden 1,2,3 en 4 van het vorige artikel is ook van -------------

toepassing op het besluit tot ontbinding
3. Wanneer de ledenraad tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden -

de leden van het landelijk bestuur als vereffenaar op tenzij de ledenraad de ---

o
-t

vereffening aan een derde opdraagt.
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4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een door de ledenraad aan te wijzen
doel met betrekking tot de jacht of het faunabeheer

5. Na het besluit tot ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zovet dit voor
het vereffenen van haar vermogen nodig is. Gedurende het vereffenen blijven -
de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. ln stukken en ---------
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd
"in liq uidatie".-----------

6. De ledenraad benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de ---
vereniging zal bewaren gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening. De
ledenraad kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. ls geen bewaarder --
aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de ---
bevoegde kantonrechter op verzoek van een belanghebbende uit de leden een
bewaarder aanwijzen

s

De verschenen persoon heeft verklaard zich volledig bewust te zijn van de
consequenties van de onderhavige akte
De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze --
akte betrokken partij/verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van de --
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld
WAARVAN AKTE opgemaakt, is verleden te HOOGEVEEN op de datum als in het -
hoofd van deze akte vermeld. -------
De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon -
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig tevoren de -
gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van de akte kennis te kunnen ----
nemen, te zijn gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, -
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ---
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen ----
persoon en mij, notaris, ondertekend
(getekend) W.P.M. Urlings; D.C.N. van Linge
Uitqeqeven voor afschrift op éénendertig december tweeduizend neqentien.
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