
Sta'br-i'Le-t van c1e ila';h "ïeT o vcorlers'be 'lr;'l -, lri i Onselukken.

LrttkeS* 1

ffi8ín3ciraagtciena=eKa--bhotrieileVer-eni3iagn.oorEe::s-i;e1-iu1pi:ij
Onge};kken"
Zí7 ís AevesiigC' ,i-r de gerceen'ie Caciie:: & Keex''
Aa-tl-i;e.I 4
iiffigi::'5isi-:-.-..a6eEa3f1voo1-CieLijcis,an29jaa:.en11raaand.en,t".re-
kene:r vanaf, c-e ciag và:i oi:rich-i;in3;, zijncle J noweni:er 197A en derhalve ein-
c.igencie ap 3 ok-Lober 2AAA,

I-ie'c cloel vafi ie 1,lere:Í}jg,i-ng i-ste -:eworderen al cl:i'tgene, trat; lk'ar' leicien -bo'c

het woo::iioí;)eï\ van oltgeva].].en eie he-b verleneïi vaJl verantrrrooi:de g:eestelijke
eri li-chacreii-jke eeí3'cehl-rlp bi- j onge-va11en.
De vereniging trac?tt haar Coel te bereii"en doo't':
a-a het o.:'ganisereï1 vai'l c1-1i^silsse:r in --r.r;. rl . C. en o11gearalspreventie;
'Do 1.et o.r-ga11isereÍ1 yarl de voortgezet'{;e o:;leidiizg vaif geclipiocreerie helpers

en helpsters;
cr ee:r doelgeirj-ch"e pr-opagar:ia1
cl.. het sanenr,'le.l'1'.en r:et '7qg"sn-r giÍlEel1 ere

het gei:ied val1 eeÍ'ste $u1p en/of het
d-oor al ciie lr'eitige -;:ridC.e1en, -vrel-iie

diens"Li-g kr-lr-:ren zi- 3;:t,
t l.Arïai<er La-

- D" ."renigi:rg is aallgesioten bi; cie I{atholielle ldationale Eond voor
Eerste lh,rJ-p i:i j ongelui«<en, geYes'i;igd te -[J-f rec1'rt.

Arrtai{ea ,
ffic1evereni6j.a3zíjrla.1Ien,i:.iezíchdaa:r.toehei:benaangenre1dbij
het besturrr en als zociaÏli8 doo:: het bes-Luur zijn toegelaten.
Eij hei huis}.ouielijl< ::eglenent kïLr:Ïren bepaalde caÍ;egorieën leCen oni:'er-
scl:ei_den vro.rden ejr ÍíoíCen d.a-n vooÍ. e}tr< wan Jeze categarieën de rechten en

,r 1i clt-t e:r ?'i z o-í\'-'e T1 i jl" -*r a s t ge s t e 1ci "

i-ns'ceI.1ingerr d.ie ryerkzaaÍ{L zijn op
.lroorkoraen var'L crzgeva1len, erl- voorts

tot ire'L ges-5elc1e doel- dj-enen of

c-ragen tot

jk regle-

-5eger liet einc"e va;:. het lrer-
terrai jn va.:r vi eroreken;

,Ariii<el- 6
De-1ec1en zijn j,n het alger:ieen veri:J-ichi, zoveel -sioSei:ji" bii te
heb bereilie11 van Ce doel-steltr-: ngen varr cie vereniging'
A-lie overige we.r'pf ici:r-i;ingen -.+orde-Í geregeld bíj het huis].or-rieli

4rtikel 7
llc | I.ic,.::aa is c1:a1: ci;ec:igÈ :

a.dooï opzegging cloo;- hel; -Lid, cl-och slec.:ts
eni3J.ngs jaar en i:ret inaclitner;'ilig lra-:l ee::

b. cloor oltzeggi;1e :1?-i:isne ie wereni gaÍ15.
Dii; l<an Aeschíedeia, ',.Ja-rjteer eer ]-id heejt oïJ6e-.o1-1c]eia aaÏL d-e wereisten
doo:: d.e sEa1,-1teÍ1 woor het J.ici-laa-f s cTralt ges'belci te volcioen, alsook vrèÏ1-

rreeï. 1,ederiijke:r,,rijze v::ri c-ie ve:'eni-ging nj-et kam i+o:rden 'Severgc het
iid-maa'bs ciaap te i:','cer:r voorLdirr-eír i
ctre opzegEj.-tig Sesc?:.ied.t door het Ïcestuur'

c.Door o-ti,cz e-L-ti-irg -vÍai.iaeel: eea 1i ii ha:ioel'b in s-b::i jd r:e'; ce statuten, r'eg1e-
raer-ten of j:esii:í-ien cie:. verenigi::.g, of ie wereaiging op o;rred.eli jl:e 

".il 
jze

bencrcieelt.
De o;r-bzetti:lE,Seschieci-b dool- het l:es'bu''-cLr"

Van Ciít beslu-Ít staa-b beroel: open op iie aJ-ger-rie veraacie:ingi
ci. door over].i jcie:: va:: ne 5 I ici.
Arrrl_]{el- ó
ffide1envaracieverenigingwo.nc-lenwerk.,::e3enui-tco:itr.i-hrrtóes'vrij-
r,rilli.ge bijdragen, srrï:sidies err oweri-ge l:a-ben,



r -.--1-,-' ;- ^ -l 
^Hi ual-i_r ) a

i-i-t b"*t"**r lles'b .a', Lii 'L -cei:u:r:-nste 5 eÍ1 'cenhoogs'í,e 7 persolleïl .
De iece:-l var-f het r:es-i;".-ii,:.r:'.,rorciei1 rJeiLoeÍci en ollts1a-.3en docr ie alger:en vey,-
gaclering.
De woorzj-tier worit cloor Ce alg'eraene verga:c1e.r"ing uít kret1res'cuuz'aaïlg:er.dezerl ,
Íie-f i:es inur kj es,,' uí-i; ui t zi;n. . ;i-c.el.r ee:: sei<:'€tar-i s eï'I eeil i:eïli:rrng::ees'Ler.
De furt':-bie rrai: solc::e'ca::is en llen:ii:e.3',aees l;e-r zLJ\1 verenÍgbaar.
I:rcien cie f,r-inhi;ie rra;r seicz'etaris e:r 1:ei:.ningneescer ia eer: en dezelfde per-
sooïl verenigci zt jr, ki-est het bes-f:--.ri:: .rit zi jn r-ríclcien ee.l. vi ce-voo:rzi -:ter.
De vcorzif ter ejl :;.e sekreta::is vei'b=ger-,zoordígea cie vereni-gi-ag in en bui ten
rc C::t e;e.
Ar';{ kel i C
i{et bestuu.l- roer:t oe a1.ge:-rene we=ga-clerilg -si jeen zo dikr.vijirs he t Cít
l-i jií oorceeit, cloci: 't.erl,:íns'ce c€.ia;er?-l. if eÍ- jaar.
De algeraene wergaiei.l::E (a1ge--:e.nel ecenver3'a.jeri-ng) el'r jaarvergac.ex:i-ag

weÍ1s e -

nerr gecor-1bi-neer:al ryorclel:..
Oi: sch::if-Lei:ij-: vel:zoel', 1.an teff:-l ns-te eerl'biencl-e varl ,:e ].ed.en is het bestnur
ver;:licht toL irei, bijeerlioeiierr v:,c. eeil;-1geÍel1e ve::gacier-ing op eei-r terr;tijn
l,ara raíe" la;rge:: c1:.,n wíe:: vreken.
Inciien aan c.j--t -re:rzoeii binnen vie::tie,a ciager: geen gerrolg wordi gegeven,
kru-rnen c-:e ve.jrzoeiie,:s zeJ.f iot ciie bi- jeenroepi;rg ovelEaaÍi oïl Ce ttíjze,
waaroiJ he -u bes-i;r;ur cte algenene vergacle.:in6 bijeen lroell'[.
\rtÍi-.e1 11
Terlzl j 1n creze sta,br-rten..eeïi geir-,,ral.if;-ceercie irieeid-eriieii is vereist i-ro.::oen
besJ-uíten ter alge=ene vergaCerin6 gencinezr i:le-b ge-,.,r'oi1e r,teelri-eíheiC wan
sterrulen. Blarrtr<o steremea woroen nj-et r:reegereilenir.
Ingeuai ae stei-:i.:e:1 stailen bes1.i-s-b ie sten wan r-e -roo::zi -t-,;e::.
S-be;::nen oveï :lersorleïl ge sch'i ed-l schrliietri;k, s-Le;r.:ing oyer za.ken ge-
sch'i eclt ncndel ing.
De 'r.ri j ze ve-:n s-te::l::ri ng ,".rordt gerege.]-cl -iii j huis!:o;-rcleii jtr. re-:l-errent.
À{tiirel i 2
In c1eze statr:ten ke;e 5-een wi-jzigingl.,,oi-c:en aanaeb:racht dan door eel besl-.rit
l'an de al-ge:-rei:.e weL;'ga-cieringr waartoe op eell ter=rr jn walrr. eea r:a-ancl is origcttoe-
Fenrrnei weri,teJ-ding clat a-]-daa:' vrijziging v3xt c.e si;a-5u'Len za1 r..rorc'ren voorge-
stel-ci I 'ae-rut j1 'bel'ens r-;oe t iror'cle-l :-lecie3e:ee1:, T.raa: een afscnv'ift va;t eeil
iaartoe strel<kencle r.oore.Lel- ter j-r,zage ii€'c.
Ziit cij-e de olli-oe.;i-zrg'cot c"e al-ge;aene vergecï.eriag ter behanceling va.r1 eeÍ1
voors'te1 to b statrrien-'.ri- jziglng hebben geclaan, i::oe-f en -Lei::-irinste vi jf dagen
vooir ce vergadering een afschrift van cLi--L vooz's-1 e1, lraa:'in Ce woo-r'gecir:-gen
,nri jzi-6i.ng wor-r'i,e1i jir i-s opgeiroi:en, oir een da-ar-iroe geschiirte pj.aa-bs voor cle
leCe:i te:' 1nzage J-eggen tot na afloop van cie Cagr r"raa.ïop de vergadering
,ro;'di gehouoen.

Iiet besluit -i;ot 'l,ii jzigiag ier stabuten riroet genoilen r,rorden met ieirmir-rste
een c.erde ier gelaig :-iítgasrachte s'ce-r::::ren. Tn a-f,r"r:-ji'rj.;ig varr het voorgaa;lde
kan ooktc'c statriten-,rijzigiag l.rorden bes1.oten in cie a1gemene wergaclerin6,
vraarin alle lecien aanlrezi-g zijn era het besiuj-t rae'i a-lger:rene ste:-;.*en '.rorcitgellolïen. Geen besI.;i-i.llar worden geno::]en zonder woorafgaand overleg met het
hoofdbes-Li-iur varr c-l-e liathoii-eke iÍa--i;i onale ;3onc1 vooi: Eerste i-iulp geves-i;igd
te '.I'urech-b.
A\'cLke3. i 3
Een besltlit io',i; oni;bindj-ng' kan aileen r^ro-rcrerf g'3raol;ren cloor cre algeilene ve;lga-
ceringrwaartoe is ollgeïoeilen oltr een -terririjn v:n eerl r-raaïrcr, firet neJ-dingrclat
a]-oaar on-bbrnciint vaí1 de we.neni-gi-ng za1 1.rorl'ren voor^Seste.lcl ,dockr na ower]-eg
met iret ciisrc.;r'ictsi:estrrur v.ci. iia-Lth. Na-tj-onale Bond voor Ee::ste liuli: bi j On-
gelurl-,i;en in Lir:'bur-g en het hoofci-bestuur -be Ut:.echt,
Bij Oe ont-iirrc.iïlg ..,,.,orden iie v.re-tte1-,-ji--e bepaliagen in .rch.t geï1o;ne11.
Bi.j ewentueel batig saJ.cio, zal d-it -ro'o-rd.en aa;lge'r^rencl. Eoal s ge::egeJ-i. in het
huÍ- shoi-rCe1i j.< .regJ-er:-rer:-t 

"

Vastges'belci in cle al-ger:iene leCenve::3aderi-ng vant ZLl aj::ri-1 1973.
De -:ei:retari s -pè:::riifgrlee s t er

C. 1'l-r COLAES
De wice-voo:.?{ 5ler

J, J.r1,í3Stri,I
De woo::zi'Li;e:r'

L.;JIJl:{rft{.
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Arf,r i<e_i_ I I

De voorzi-t'r;er leic':l-'i; c1e

rvol'ce;1 ui-;gevocl'c. fij
zítt;e r de ve.r"3acie.ring.

+\rtikg]. .15

I-ïe'r D..3. behancel-L ee lopenae
recirti-gc1 tot al1-e ha:nCel in€ear
noodzake1-i jl-. b1i iken, oolrk a1
Zocianj.ge halde1 j-nge:r r'rol-c1el^r j-ït
medegedeeld 

"

ven-gaderíngen et1 draagt za-r:g d.ei'b 3el1oilere besluj--Len
o,ats ten-Lenís 'r'al-r de -l-oos:zí'5'cea- lej.cl-b de wíce*voor-

het ;! aarver-

rroorzi-bter

Artj.i:el 12 ,
D." s"i"r"t"rjs-pei::riy)-gíneester ?reef-b cle vera:rtwoordeJ.i-jkheíd voor cl e geldera
der ve::eniging ejl voea''f d-e co"ï'l:esponCeniie.
iji j is beiast r:re-L he'c oltr:raJ<ere va11 jlobulen eI: ]le" iadíe:een wan
sJ.ag aan het bectuur.
A11e corÍ"es,,torrcientie aan niei-treden r+orit oncertellend door de
ela de sekretaris-per::ringmeestelr. ';

Het vaststelleli va-rr de no-bÈien gesciiied{;rbeho:-rcl-e:ts bui-rïengewolae oeistarrdig-
heden, j-n de ee-r'str.o1gencle 1reÍ'gaífering.

artikc]. 1 3.
fuT-EEETt:ks bestr:ur (4.-=. )varr ce we:reniging ,^'o::ctt gevo::iitd door de woor-
zi'bter, vice-voorzitter en cie sekretaris-t:en::inEríieeste::.
hile rei-.eningen, ktrrite:rties, bantrc:f sch:riiten ere derteli jke r^,rorden maande-
lijks door- het f .f . woor- gezi-en en alili,;orcl onclertekeiri. Van a1le 1nl;omsten
en iritgaven cient eezl 1-.ass'bulc aanr,reziS te zijn.
Onstreeirs oe =aani.e;r ja:tuarí en juj-i geef'r de seke'etaris-pen-rrin8ï?eeste:. eeÍl
fi-nanciee]. owerziciat 1'an Ge vereí:.igia6.i-ie'i oewrz:-chb wa-r-;. januari- is bestesrd

_ 
.oor cje jaa::'vergacleli.ng.

- -tArCt iae_L I L:-

F'".t ."""nigingsbes-buur ver^gadert ten::;inste wier i;:33-1 per jaar elr warrneer
d-^ woorzi-i;ter =rillis noai-g acht of -ter:lins1,e drie 1e'ce.r r.an het bestu-i:.r zul-j-.s
nocli E achteir.

zakeïI . ïn spoedeisencte geval-1-en is het ge-
+'e1ke lroor ee:1 8eregelde garrg wan zaken

wal1en ieze =uiten r,e ber.oegdheid wan he t D. B.
Ce eerstvoiSenie vergade:ing a"a.n heL bestiiur

Ar.ti-ke1 16:-:-:-:-----=--:--,ilijzigingeil \ral-r laei, h-.rishorrde]-ijiz regleae:1t kunnen alleen geschíec1en in eeír
alger-ireneleclenvergade:ríng of ja"arwergadering, indien de r,rijzi-gingsvoorsteJ.-
1en in Ce ollroepingsl.:;:ief, zijn verraelc erl door rrooÍ'lLoeitde vergaderíng ziin
goedgeketlrd,

t.

htti-ke1 17
Het huishoi:clelijk reg}-e-nent treedt oirnj-edelijk na het ve::k.rijgen van cle
goedl<e,.rring in eeï1 a.lgenenelecienvergaci.ering j.n werking.

Artll-,e1 -i Q r
eiJ-ontAinaing van cl-e vereníging, zoal-s bedoeld i.n artikel 1J wan iie sta=
tirten! worden de bezittingea en ge1-ci"en beschikbaar gesteld aan het G::oene
Iirri s van Cadier & I{eer.

alt-*rfel 19
In gevallen waarin het huís}orrcel-ijir regler:rent nret
schitrJ.ende raeniregen crttren't: cle urtTeg van C:e aaarixr
l:csluit hc I bcs';u-.rr-.

de &lgereene'I odenwergadering w:.n ;l/.

;tes-, ].sei(i-e,iaï'i-s-penninELxees'tei.,

voorzíet, of lci j \r€r-
vo o r:koïneÍ\de b ep alJ.;:gen,

.:1]ï{1 19',l 3

lle Vo orzitte:t
Vas'13-este1_cL in

le vrce-voo.r'rí
J. JlillSSlï:T ^ 

f,ïïA^r I -i-
U. -LiiU\iLhila L. 

"/ïJtIOIl
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I-Iui shouCe li jk regJ.eriient
*iÉe 1 r*e- 9esr :r- et-Se:r:
Artike1 1

De werenj.ging kent i.eden, ere1eCen en d.onatealrs.

Artj.kel 2
Als lid is i;1eJl. toegelaten zoCra rlen zi.ch bíj het bestr:ur heeft aangenielcl
el-r eerl beuijs vail lid;:naatschap }.eef-i; o-rr'f,vangen. le lecÍen zijn verpl.j.ch.t
de voorgeschreven E,Ii.3.O.-l.essen of oefeningen te wolgen. Qp J-eden we1.l<ej-n het bezj-t zi-jn van materi.aJ-en der wereni-g:ing, zijn werpJ.ibht cleze goed
te beheren en bj-j be"eindigj.ng van het lidmaatscieap j-n te l.everen bij het
bes tuur.

Arlj-ke1.3 .Het erelicimaatschap val de verenigi.ng kan worden aangeboden op woordrackrt
van tr.et bestuur, of tenr:rinste 5 J-eclenrbi-j bes1uit van een J-edenverg:adering
aan hen c1ie zj-ctt vtor de vereniging werdiensteJ-ijk trebben gemaakt.

Ar.tiEe]. l+

ilet bedrag van de coirt:'i.bi:.tJ-e worclt oL: de jaar:rergaCerj.ng vastgesteJ.d.
/(

,*rtÍke]. Ji-Iet bestuur bestaat uit een oneven aantal
ze\rer:. ].eden"

Arti-ke1 6

wan tenrinste vijf en ten ?roogste

Op cle jaarvergaderi;rg trederr woJ-gens een cloor tret ï;estr:.ur op te raa]cen
rooster een d.erde varl het aantal. bestuursleden afrmet dien verstande dat de
voorzitterr sekretarÍs-penningreeester ieclex. peri-oCj.ek i.n een jaar aftreden.
Àl-J-e aftreder:.de bestuursleden zJ-jn ter.stond herkiesbaa.ïr.

Artike]. 7

O1k 1íd heeft het recilt'\roor elke wakante bestuu.-r-sfurJ<iie een kandidaat te
stelJ-en.De namen wan d.e kandidaten moeten teruainste vijf dq.gen woor de jaar-
wergadering schriftelÍjk bi-j cie voorzitter worden ingediend.'Horden Eeen
.kandidaten gesteld, dan kan zulks ter vengaderi-ng geschieden en heeft eeï1
vrije werliiezírtg p1.aats.

tike]. I
Over zakerl worcit :eondeling gestemC, S'iernraing over ilersonen gescl.j.edt sch:.if-
telijk.'i'Ianneer bi-j een stemr":ing over personen de ee:'ste maal geen voJ-stretr<-
te meerderheid r+ordt verkregen, dan Ïreeft een tweede vrije werkiezing pJ.aats.
ld-anneer er dan geen volstrekte r:reerderi:ej-d -,rrordt verkregenrheeft een her-
sterir,:i-ng plaats tussea de personen weJ.ke de woorgaand.e stea,.-eingen het troogst
aantal stenraen cp zich wereenj.gden,r,,Ianneer bij deze herste::::eing de stemming

staken beslist het lot.Stera=en die bl-anko worden uitgebrac}- t zijn ongeldÍg.
À-:'tikel- 9
De jaarvergadering wordt 6ehouc:en voor de maand mei wan ieder jaar.

Artj.ke]- 1O
6i"-a;-laa -r. e 16 ari e ring :
g.vers1a8en uztge'brac?rt door cie sekretarÍs-perrnirlglrteestenl b"een hascont-r'o-
1e commissie van J persorren santengestelcl ,wel-tr<e op de eerstvolgenCe jaa::rrer-
gaderir-rg werslag uitbrengt over d,e rekening er1 veraï1'twoo-nding.Voor deze
comrnissie komen ten hoogste 2 leden vooï l.erbenoening irr aaniaerkíi:.grmet
dien ve7'sbancl"e, dat geen der led.en mee.r dan drie achtereen volgenc'le jaren
zi-bt,íng kan l.ebben in d.e kaslcont-noJ-ecoili:iissie; c.de voorstellen behandeld
v.reJ.ke ter vergaciering zíj* ingedi-end.

van de Iiathol-íeke verenigi-ng voor e,:{.8.O.


