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Algemene Leden Vergadering 2020

Rooster van aftreden ALV2020

BESTUUR.
Artikel 11.
1. Er zijn ten minste drie bestuurders, ten hoogste elf bes tuurders;
voor het overige stelt het bestuur het aantal bestuurders vast; zo mogelijk op een oneven getal.
2. De bestuurders worden door de ledenvergadering benoemd uit de leden.
Ingeval een bestuurder moet worden benoemd zijn zowel het bestuur als vijf leden gezamenlijk
gerechtigd tot het opstellen van een bindende voordracht daartoe.
Elke voordracht is bindend -benoeming moet derhalve uit de voordrachten plaatsvinden-,
behalve als de ledenvergadering daaraan de bindende kracht ontnomen heeft bij een besluit,
genomen met ten minste twee/derden van de stemmen.
De ledenvergadering k an besluiten dat een of meer bestuurders
-maar minder dan de helft van het totaal aantal bestuurders- anders dan uit de leden
wordt/worden benoemd.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de ledenvergadering steeds in
functie benoemd.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen met elkaar het dagelijks bestuur.
Zonodig kan dezelfde persoon secretaris en tevens penningmeester zijn.
Maar op de agenda van elke ledenvergadering zoals bedoeld in Artikel 14 van de s tatuten
(jaarvergadering) moet dan worden geplaatst voorziening in de des betreffende vacature in
het dagelijks bestuur.
Als het getal aan bestuurders beneden drie is gekomen blijft het bestuur wettig samengesteld en
volledig bevoegd. Maar het bestuur moet dan -ter vervulling van de open plaats(en) in het
bestuur- zo spoedig mogelijk en ledenvergadering bijeenroepen.
3. Als het bestuur vindt dat daar reden voor is kan hij een bestuurder schorsen of ontslaan.
Het besluit daartoe k an alleen worden genomen met. een meerderheid van ten minste
twee/derden van de s temmen en niet dan nadat de betrokken bestuurder zich in de
ledenvergadering heeft kunnen verantwoorden.
4. Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen zodra hij dat wil, maar hij moet daarbij een redelijke
opzegtermijn toepassen (en wel: drie maanden, behalve als dit van die bestuurder in redelijkheid
niet kan worden verlangd).
5. Bestuurders hebben zitting voor een periode van ten hoogste drie jaren, maar kunnen terstond
opnieuw benoemd worden.
6. Het bestuur kan een rooster vaststellen op 'grond waarvan elk jaar een of meer bestuurders
aftreden.
7. Als de vereniging geen drie bestuurders meer heeft, maar wel twee, blijft het bestuur wettig
samengesteld en volledig bevoegd, maar moet in de ontstane vacature(s) wel zo spoedig
mogelijk voorzien worden.
Blijft er nog maar één bestuurder over dan is deze slechts bevoegd om ontslag te nemen.

