STATUTEN
van de vereniging

A.F.C. 010 Trojans

BEGRIPSBEPALINGEN.
Artikel 1
Steeds als in de statuten van de vereniging of in een reglement van de vereniging sprake
is van:
"(het)/(een) lid"; "(de) leden"; of "(het) lidmaatschap"
wordt daarmee bedoeld: (het)/(een) lid van de vereniging; (de) leden van de
vereniging; of (het) lidmaatschap van de vereniging, als de vereniging verschillende
soorten leden kent zonder onderscheid naar soort, behalve als de statuten van de
vereniging uitdrukkelijk anders bepalen;
"(het) bestuur"
wordt daarmee bedoeld: het bestuur van de vereniging;
"(de) algemene leden vergadering (ALV)"
wordt daarmee bedoeld: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde leden;
en ook de bijeenkomst van stemgerechtigde leden en eventuele andere personen
met vergaderrechten binnen de vereniging;
"(de) statuten"
wordt daarmee bedoeld: de statuten van de vereniging;
"gewone meerderheid van stemmen"
wordt daarmee bedoeld: (ten minste) de helft plus één van de uitgebrachte
stemmen;
en ingeval het aantal uitgebrachte geldige stemmen oneven is: de kleinst mogelijke
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 2
1. De Vereniging draagt de naam: American Football Club 010 Trojans.
2. Zij heeft haar zetel te Rotterdam.
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
DOEL & MIDDELEN
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel de belangen der leden op het gebied van het American
Football te behartigen alsmede bij te dragen aan de bevordering van het American
Football in het algemeen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door uitsluitend wettige middelen
zoals:
a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van American Football;
b. het nemen van alle maatregelen, welke kunnen leiden tot het verhogen van het
spelpeil van de leden der vereniging;
c. het deelnemen aan, en het houden van, competities en andere wedstrijden van
American Football;
d. het geven van workshops, trainingen en clinics ten behoeve van American
Football;
e. andere wettige middelen, die voor dat doel bevorderlijk kunnen zijn, zoals daar
onder meer zijn:
• het aantrekken van sponsors en voorts het verrichten of doen
verrichten van commerciële activiteiten op het gebied van American
Football.
ORGANISATIE
Artikel 4
1. De vereniging kent:
a. een algemeen bestuur;
b. een dagelijks bestuur;
c. commissies en werkgroepen;
d. leden, leden van verdienste en begunstigers;
e. een Algemene Leden Vergadering (ALV);
f. zodanig andere organen als de Algemene Leden Vergadering (ALV) zal
vaststellen.
2. De vereniging is lid van de erkende landelijke bond, hierna te noemen: de LANDELIJKE
BOND.

LEDEN & TOELATING
Artikel 5
1. Leden van de vereniging zijn die natuurlijke personen die door het bestuur als lid zijn
toegelaten.
2. Het Dagelijks Bestuur (DB) beslist, eventueel na overleg binnen het algemeen bestuur
(AB), omtrent de toelating tot en het lidmaatschap van de vereniging.
3. Bij niet-toelating heeft de aanmelder recht van beroep en beslist de Algemene Leden
Vergadering (ALV) van de vereniging in hoogste instantie. Personen die door de
LANDELIJKE BOND levenslang van deelneming aan wedstrijden dan wel bekleding van
een functie zijn uitgesloten kunnen niet als lid of begunstiger van de vereniging
worden toegelaten.
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden van de
vereniging zijn opgenomen.
5. De leden zijn verplicht, krachtens hun toetreding tot de vereniging:
a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede besluiten van de
organen van de vereniging na te leven;
b. de statuten en reglementen van de LANDELIJKE BOND, de besluiten van zijn
organen alsmede de door de LANDELIJKE BOND van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen na te leven;
c. de belangen van de vereniging en van de LANDELIJKE BOND, alsmede die van
de American Football sport in het algemeen, niet te schaden;
d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke de LANDELIJKE
BOND in naam van de vereniging aangaat, voor zover die verplichtingen
betrekkingen hebben op leden van de vereniging.
7. De vereniging kan in naam van de leden geen verplichtingen aangaan dan nadat het
bestuur daartoe door de Algemene Leden Vergadering (ALV) bevoegd is verklaard.
8. De leden zijn bovendien onderworpen aan de tuchtspraak en de arbitrage als in deze
statuten en in reglementen geregeld.
9. De leden hebben het recht deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging met
inachtneming van statuten, reglementen en besluiten van de organen van de
vereniging.
LEDEN VAN VERDIENSTE – BEGUNSTIGERS
Artikel 6
1. Leden van verdienste – of ereleden – zijn zij die zich voor de vereniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de Algemene Leden Vergadering
(ALV) zijn benoemd.
2. Begunstigers – of donateurs – zijn zij die de vereniging geldelijk of op andere wijze
steunen met een door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vast te stellen minimum
bijdrage.
3. Leden van verdienste en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen
dan die welke hun bij reglement zijn toegekend, respectievelijk opgelegd; wederzijds
beëindigen van die rechten en verplichtingen, alsmede opzegging namens de
vereniging worden bij reglement geregeld.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN SCHORSING
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. de dood van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting (royement, d.w.z. schorsing voor het leven).
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden:
a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij
de statuten gesteld, te voldoen;
b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet kan nakomen;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
3. Ontzetting (royement) wordt uitgesproken als in artikel 16 lid 7 t/m 10 bepaald.
4. Opzegging door het bestuur geschiedt met onmiddellijke ingang; opzegging door het
lid geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2)
maanden en zulks eerst tegen het einde van een boekjaar. Het bepaalde in artikel 16,
lid 9 en 10 is ten aanzien van opzegging van overeenkomstige toepassing.
5. Een lid kan, om een van de redenen voor opzegging of van ontzetting (royement), ook
worden geschorst. Een schorsing welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door
opzegging of ontzetting (royement), eindigt door verloop van die termijn.
6. Opzegging door het lid, opzegging namens de vereniging of ontzetting (royement)
ontslaan het lid niet van haar financiële verplichtingen zoals bepaald in het
contributiereglement.

GELDMIDDELEN, CONTRIBUTIES, BOEKJAAR, JAARREKENING EN CONTROLE
Artikel 8
1. De geldmiddelen worden door de zorg van het bestuur bijeengebracht uit:
a. de jaarlijkse contributies van de leden;
b. de bijdragen van begunstigers;
c. subsidies;
d. entreegelden;
e. betalingen door sponsors, reclamegelden;
f. overige baten.
2. Contributies van leden en bijdragen van begunstigers worden vastgesteld door de
Algemene Leden Vergadering (ALV) Indeling in categorieën en eventuele
ontheffing worden bij reglement geregeld.
3. Het verenigingsjaar of boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van één (1)
januari tot en met éénendertig (31) december.
4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand en de werkzaamheden van de
vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken en andere bescheiden op
zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen
van de vereniging kunnen worden gekend.
5. Door de zorg van het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, wordt
telkenmale binnen twee (2) maanden na afloop van het boekjaar, een
jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans, een rekening van baten en
lasten en een toelichting welke tevens het jaarverslag van de penningmeester
bevat.
6. Het bestuur brengt op een Algemene Leden Vergadering (ALV) binnen drie (3)
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de Algemene Leden Vergadering (ALV), zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van de jaarrekening als in het vorig lid bedoeld, en zo een deskundige
een verslag heeft uitgebracht, ook onder overlegging van de verklaring van de
deskundige, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur.
7. De Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemt jaarlijks uit de leden een
commissie van tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur. Deze commissie, ook genaamd financiële commissie, onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Leden
Vergadering (ALV) verslag van haar bevindingen uit.
8. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan.
9. Het bestuur is verplicht de commissie, en zo een deskundige is aangewezen, ook
de deskundige, binnen twee (2) maanden na afloop van het boekjaar de
jaarrekening voor te leggen en de commissie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van
boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
10. Vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Leden
Vergadering (ALV), strekt, voor zover geen voorbehoud is gemaakt en voor zover
de handelingen van het bestuur uit de stukken blijken, het bestuur tot decharge
voor het gevoerde bestuur.

BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie (3) personen, die door
de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden benoemd.
2. Verkiezing van bestuursleden geschiedt door de Algemene Leden Vergadering (ALV).
De bestuursleden kunnen in functie worden gekozen.
3. Verkiezing van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten, welke niet
bindend zijn.
4. Al hetgeen de bestuursverkiezing verder betreft, wordt bij reglement geregeld.
5. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een onbepaalde tijd is verkozen, kan te allen
tijde door de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden ontslagen of geschorst.
6. Een schorsing, welke niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
7. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is vervolgens telkens weer
voor een termijn van ten hoogste drie (3) jaar herkiesbaar.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
8. Bestuursleden dienen in het Verenigingsregister te worden ingeschreven.
ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 10
1. Het bestuur, dat ook kan worden genoemd het algemeen bestuur (AB), wijst uit zijn
midden een voorzitter, evt. vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aan.
2. Het bestuur kan voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester een vervanger
aanwijzen.
3. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
4. Voorzitter, secretaris en penningmeester, of hun vervangers, zolang zij de functie
bekleden, vormen tezamen het dagelijks bestuur (DB).
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen en
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en mits met goedkeuring
van de Algemene Leden Vergadering (ALV), ook bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het huren, kopen, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
de zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
2. Het bestuur behoeft voor het aangaan van rechtshandelingen en het doen van
investeringen goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering (ALV) wanneer dit
een bedrag of waarde overschrijdt zoals bepaald in het huishoudelijk reglement (HR).
3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden
Vergadering (ALV) te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde komt. Blijft er nog slechts één (1) bestuurder over dan is deze
slechts bevoegd om ontslag te nemen.
4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte komt
uitsluitend toe aan tenminste twee (2) leden van het dagelijks bestuur (of hun
plaatsvervangers) gezamenlijk.
5. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte komt
mede toe aan één of meer van de leden van het bestuur of één of meer derden,
indien en voor zover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben
ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend, te zijn ondertekend
door tenminste twee (2) leden van het dagelijks bestuur en in het Verenigingsregister
te zijn ingeschreven.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)
Artikel 12
1. Aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Uiterlijk drie (3) maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Leden
Vergadering (ALV) gehouden – de Jaarvergadering. In deze vergadering komen
tenminste aan de orde:
a. het jaarverslag van het bestuur en de rekening en verantwoording met het
verslag van de financiële commissie;
b. de balans van het lopende boekjaar tot dan toe.
3. Tenminste twee (2) maanden vóór aanvang van het volgende verenigingsjaar, wordt
een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden – de Eindejaarsvergadering. In
deze vergadering komen onder meer aan de orde:
a. de benoeming van de financiële commissie voor het volgende boekjaar;
b. de begroting voor het volgende boekjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
4. Andere Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt of op verzoek van tenminste een zodanig aantal leden
als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10) gedeelte der stemmen in de
Algemene Leden Vergadering (ALV).
5. De oproep van een vergadering geschiedt schriftelijk of per email aan het adres van
het lid zoals dit bij de vereniging bekend is, door de voorzitter of secretaris op een
termijn van tenminste veertien (14) dagen, de dag van de oproep en van de
vergadering niet meegerekend. De oproep bevat een aanduiding van plaats en tijd
van de vergadering, alsmede een opgave van de te behandelen onderwerpen.
6. Toegang tot de Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben de leden van de vereniging
en de begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
bestuursleden. Over toelating van andere personen beslist de Algemene Leden
Vergadering (ALV).
7. Voor ieder lid van de vereniging, mits niet geschorst, wordt één (1) stem uitgebracht.
8. Het bestuur als geheel kan één stem uitbrengen in geval de stemmen staken.
9. Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
10. Voor zover het huishoudelijk reglement, de statuten of de wet niet anders bepalen,
worden alle besluiten van de Algemene Leden Vergadering (ALV) genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
12. Al hetgeen de Algemene Leden Vergadering (ALV), de oproep daartoe en de
besluitvorming daarin, verder betreft, wordt bij reglement geregeld.

REFERENDUM
Artikel 13
1. Het referendum is een schriftelijke raadpleging van een schriftelijke stemming door de
leden.
2. Aan een referendum kunnen worden onderworpen alle besluiten van de Algemene
Leden Vergadering (ALV) welke, als onderwerp voor een referendum, worden
aangewezen door:
a. het bestuur;
b. de Algemene Leden Vergadering (ALV).
3. Het bestuur kan tot een referendum besluiten:
a. Hetzij ter vergadering, voor of na het besluit van die vergadering;
b. Hetzij binnen veertien (14) dagen na die vergadering, mits het bestuur zich,
voor of na het besluit van die vergadering, doch in elk geval in die
vergadering, het recht heeft voorbehouden een referendum te doen
plaatsvinden en zulks aan de vergadering heeft medegedeeld.
4. De uitslag van het referendum prevaleert boven het door de Algemene Leden
Vergadering (ALV) genomen besluit.
5. Al hetgeen verder het referendum betreft wordt bij reglement geregeld.
REGLEMENTEN
Artikel 14
1. De Algemene Leden Vergadering (ALV) kan diverse reglementen vaststellen, wijzigen
of opheffen doch tenminste een Huishoudelijk Reglement (HR).
2. De in lid 1 genoemde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. Zij werken aanvullend op de
statuten.
COMMISSIES EN WERKGROEPEN
Artikel 15
1. Commissies en werkgroepen worden ingesteld, en de benoeming van leden ervan
geschiedt, door het bestuur of door de Algemene Leden Vergadering (ALV).
2. Commissies en werkgroepen hebben zodanige taak als bij de instelling ervan zal
worden bepaald.
3. Al hetgeen commissies en werkgroepen verder betreft wordt bij reglement bepaald.

TUCHTRECHTSPRAAK
Artikel 16
1. In het algemeen zal strafbaar zijn het handelen of nalaten:
a. in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
vereniging;
b. waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen,
alsmede statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de LANDELIJKE
BOND, of waardoor de belangen van de LANDELIJKE BOND worden geschaad.
3. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de
tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, in geval van
overtredingen als bedoeld in lid 1, alsmede in geval van overtreding van de
wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen:
a. berisping;
b. tuchtrechtelijke boetes;
c. schorsing;
d. ontzetting (royement).
4. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de in het reglement
tuchtrechtspraak vastgelegde maxima.
5. Het reglement tuchtrechtspraak (TR), als bedoeld in dit lid en lid 6, wordt vastgesteld
door de Algemene Leden Vergadering (ALV).
6. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het reglement tuchtspraak
aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft
hij geen toegang tot een Algemene Leden Vergadering (ALV) en kan hij aldaar niet
aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook
andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
7. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate
in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
8. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
9. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid
ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met
opgave van redenen, in kennis gesteld.
10. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in
beroep te gaan bij de Algemene Leden Vergadering (ALV), die in haar eerstvolgende
vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren
van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV)
en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in
bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
11. In geval van overtredingen als bedoeld in lid 2 is het betrokken lid onderworpen aan
de bepalingen van het reglement tuchtrechtspraak van de LANDELIJKE BOND,
vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de LANDELIJKE BOND.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een Algemene Leden Vergadering (ALV), waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging behoeft een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is (Quorum). Is niet tenminste twee/derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen twee (2) weken na de eerste
vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
voorstel – zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest – ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met
een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. De oproep tot de Algemene Leden Vergadering (ALV), waarin wijziging van de statuten
of ontbinding van de vereniging wordt voorgeschreven, dient het desbetreffende
onderwerp uitdrukkelijk te vermelden en, indien het een voorstel tot statutenwijziging
betreft, de mededeling dat tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering een afschrift
van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
door het bestuur vastgestelde plaats voor de leden ter inzage is gelegd tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Leden
Vergadering (ALV). Het bepaalde in lid 1,2 en 3 van artikel 17 is van
overeenkomstige toepassing.
2. Na ontbinding is het bestuur belast met de vereffening, tenzij door de Algemene Leden
Vergadering (ALV), welke tot ontbinding heeft besloten, één of meer anderen als
vereffenaars zijn aangewezen.
3. Gedurende de vereffening is het bij of krachtens deze statuten bepaalde zoveel
mogelijk van toepassing.
4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die, ten tijde van het besluit tot
ontbinding, lid van de vereniging waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij
het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo
worden gegeven.
5. Het bestuur wijst iemand aan -natuurlijk persoon of rechtspersoon- die de boeken en
bescheiden van de vereniging tien jaren lang zal bewaren.

SLOTBEPALING
Artikel 19
In alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien, alsmede bij twijfel over
de uitleg van bepalingen van de statuten en reglementen, beslist het bestuur. Zij
informeert hierover ten spoedigste de leden middels het beleggen van een Algemene
Leden Vergadering (ALV).

