STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
DER VERENIGING TOT BEOEFENING VAN
BEELDENDE KUNST IN VRIJE TIJD

AMATEURSPALET

(opgericht 19 november 1951)
De statuten zijn vastgesteld bij notariële akte van 31 oktober 2000 en zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te ‘’s-Gravenhage.

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging tot beoefening van beeldende kunst in vrije tijd “Amateurspalet”, in
deze statuten verder te noemen “de vereniging”, en is gevestigd in de gemeente Rijswijk, Zuid-Holland.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen en verbeteren van de beoefening der
beeldende kunst door de leden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het geven van voorlichting door middel van lezingen, filmavonden, excursies en tentoonstellingsbezoek;
b. het organiseren van studiebijeenkomsten;
c. het houden van tentoonstellingen;
d. alle andere wettige middelen.
Duur
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden, ereleden en jeugdleden.
Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is
van lid of leden worden daaronder mede begrepen ereleden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk
anders is bedoeld.
2. Leden zijn natuurlijke personen, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als
zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, van vijf tot en met zeventien jaar,
die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld of door hun ouder(s), dan wel hun wettelijke
vertegenwoordiger(s) als zodanig zijn aangemeld en als lid tot de vereniging zijn toegelaten.

In geval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel
van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die hun benoeming hebben
aanvaard.
Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Lid van de vereniging kunnen uitsluitend zijn zij die de beeldende kunst beoefenen zonder daarvan een beroep te
maken.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door het verstrijken van de periode waarvoor het jeugdlid is ingeschreven;
d. door opzegging namens de vereniging;
e. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap kan ten allen tijde geschieden mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste één maand.
Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van de kalendermaand volgende op die waarin de opzegging is
ontvangen.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan te allen tijde geschieden met inachtneming van
een opzegtermijn van tenminste vier weken en mits schriftelijk door het bestuur bekend gemaakt aan het lid of
jeugdlid, dan wel aan diens ouder(s) of diens wettelijke vertegenwoordiger(s), wanneer:
a. het lid of jeugdlid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap te voldoen, en
b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer een lid of een jeugdlid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt zoals ondermeer in het geval van de ondanks
betalingsherinneringen niet of niet tijdige betaling door het lid of het jeugdlid van zijn contributie, of wanneer een
lid of een jeugdlid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5. Opzegging en ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid, het jeugdlid of zijn ouder(s) dan
wel zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt.
Het betrokken lid, het jeugdlid of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) is bevoegd binnen
een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid of het jeugdlid geschorst.
Wordt door het lid of door of namens het jeugdlid gebruik gemaakt van het recht op beroep, dan is het bestuur
verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, te houden binnen èèn maand na ontvangst van het
beroepsschrift.
Wordt hieraan binnen de gestelde termijn niet voldaan, vervalt automatisch de ontzetting.

Donateurs
Artikel 7
Donateurs zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte
door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Geldmiddelen
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributie van de leden, de jeugdleden en bijdragen van
donateurs, entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen, lesgelden, subsidies en andere inkomsten.
2. Ieder lid en jeugdlid ouder dan vijftien jaar is maandelijks een bedrag aan contributie verschuldigd, dat wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.
3. Ieder jeugdlid tot en met vijftien jaar is per cursusperiode een bedrag verschuldigd, dat wordt vastgesteld door
de algemene vergadering. Dit bedrag dient voor het begin van de periode te worden voldaan.
4. Nieuwe leden zijn een entreegeld verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene
vergadering.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen. De voorzitter, de secretaris en de
penningmeester worden in functie gekozen, de andere functies worden verdeeld. De voorzitter, de secretaris en
de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De algemene
vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst
en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee
derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna
tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld
zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar. De bestuurders treden af volgens een door het
bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren
door commissies die door het bestuur als zodanig worden benoemd, onder nadere goedkeuring van de algemene
vergadering.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten 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 derde verbindt.

Artikel 11
1. De vereniging wordt voor zaken genoemd onder artikel 10, lid 3, vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.
2. Door de voorzitter tezamen met de secretaris en/of penningmeester voor alle andere zaken met uitzondering
van het genoemde onder lid 3 van dit artikel.
3. Door de penningmeester, daartoe door het bestuur gemachtigd voor het kwiteren van nota’s en het regelen
van giro en/of bankzaken.
4. Het bestuur kan besluiten tot verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel
gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
De algemene vergadeing
Artikel 12
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
2. Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, hetwelk samenvalt met het kalenderjaar.
In deze algemene vergadering (‘Jaarvergadering”) brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige bescheiden rekening en
verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
3. Jaarlijks benoemd de algemene vergadering een commissie tot onderzoek van de in het vorige lid bedoelde
stukken, welke commissie bestaat uit tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op
kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en waarden te tonen en inzake in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Verder worden onder andere behandeld:
- de vaststelling van de hoogte van de contributie;
- de begroting voor het komende jaar;
- de verkiezing van bestuurders en commissieleden;
- de verkiezing van de leden van de controlecommissie;
- de vaststelling van het entreegeld.
Artikel 13
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen
door het bestuur zo dikwijls zij dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een
tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot
bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan, op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering
bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden
op een termijn van tenminste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 14
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en jeugdleden, behoudens geschorste leden en
jeugdleden, behalve tijdens de behandeling van het agendapunt, waarin hun schorsing aan de orde kont,
alsmede degenen, onder wie de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de jeugdleden die daartoe
door de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden.
Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen.
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten niet ander is voorgeschreven, worden genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Artikel 15
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de
voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als
voorzitter op.
Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dan door de vergadering een besluit is
genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen bijgehouden door de secretaris of door een
door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan
door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe
werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden tegenwoordig
of vertegenwoordigd dan wordt na een week doch in ieder geval binnen vier weken een tweede vergadering
bijeengeroepen, 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.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijzing en een doorlopende

tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene
vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig
saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden: ‘in liquidatie’.
Artikel 18
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld
waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2
van overeenkomstige toepassing.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Leden
Artikel 1
1. Het lidmaatschap dient te worden aangevraagd bij een der leden van het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur beslist over de toelating als lid of jeugdlid in de eerstkomende bestuursvergadering na de
aanmelding.
3. Heeft het bestuur bezwaar tegen toetreding als lid of als jeugdlid, dan wordt de betrokkene of indien het een
jeugdlid betreft, -voor zover nodig- diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), hiervan binnen veertien
dagen in kennis gesteld.
Bij afwijzing staat beroep open op de algemene vergadering.
Artikel 2
1. Het verlies van het lidmaatschap ontheft niet van de uit het reglement voortvloeiende geldelijke verplichtingen.
2. Wie van het lidmaatschap vervallen is verklaard kan niet eerder dan na twee jaar wederom worden toegelaten.
Donateurs en jeugdleden
Artikel 3
1. Donateurs en jeugdleden zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen. De ouder(s) of de wettelijke
vertegenwoordiger(s) van de jeugdleden kunnen door het bestuur daartoe worden uitgenodigd. Zij hebben geen
stemrecht, noch het recht ongevraagd deel te nemen aan de besprekingen.
2. Donateurs en jeugdleden hebben toegang tot de door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Geldmiddelen
Artikel 4
Bij toetreding van leden en van jeugdleden ouder dan 15 jaar moet de contributiebetaling geschieden over een
tijdvak van drie maanden in eenmaal.
Daarna volgt de betaling volgens het in artikel 6 bepaalde.
Jeugdleden tot en met 15 jaar betalen vooraf de verschuldigde contributie over de periode waarvoor zij als lid
ingeschreven zijn in eenmaal, samen met de overige kosten die zij verschuldigd zijn.
Artikel 5
Het dagelijks bestuur kan een lid of een jeugdlid in zeer bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling
van contributie verlenen.
Artikel 6
1. De inning der contributie en bedragen van donateurs geschiedt per:
a. door of namens de penningmeester aangeboden kwitantie;
b. storting of overschrijving op de girorekening van de vereniging.
2. Betaling der contributie door leden en jeugdleden van 16 en 17 jaar moet geschieden in de maand waarover
de contributie is verschuldigd. Betaling van meer maandcontributies tegelijk is mogelijk evenwel uitsluitend bij
vooruitbetaling en wel in de eerste maand waarover de contributie verschuldigd is.
3. Betaling van de bijdragen van donateurs moet geschieden in de eerste maand van het jaar waarover de
bijdrage werd toegekend.
Bestuur
Artikel 7
Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid.
Het voert het beheer over alle eigendommen van de vereniging en draagt zorg voor de instandhouding en het
onderhoud daarvan.
Artikel 8
De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten. Hij geeft leiding
aan het bestuurswerk en leidt de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen.
Artikel 9
De secretaris voert de correspondentie en houdt daarvan afschrift; hij zorgt voor het bijhouden van het
ledenregister, het bijhouden van de notulen van de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen.
Verder zorgt hij voor het samenstellen van het jaarverslag bedoeld in artikel 12 der statuten, en verzorgt hij het
archief.
Artikel 10
De penningmeester voert het geldelijk en het huishoudelijk beheer van de vereniging, draagt zorg voor een
deugdelijke administratie en het samenstellen van de jaarstukken bedoeld in artikel 12 der statuten en het
opstellen van de begroting voor het komende verenigingsjaar.
Financiële verbintenissen kunnen door hem niet worden aangegaan zonder toestemming van het bestuur.
Hij is verplicht te allen tijde inzage te geven van de boeken en de kas aan het bestuur, en medewerking te
verlenen aan de door de algemene vergadering aan te wijzen kascommissie.

Bij afwezigheid wordt de penningmeester vervangen door de tweede penningmeester, respectievelijk een door
het bestuur aangewezen bestuurslid.
Artikel 11
Indien het secretariaat en het penningmeesterschap door één persoon worden uitgeoefend, wordt door het
dagelijks bestuur uit de bestuursleden een derde lid van het dagelijks bestuur aangewezen.
Artikel 12
Het bestuur vergadert als regel éénmaal per maand en tenminste vier maal per jaar.
Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als zij het nodig oordeelt.
Artikel 13
De leden van het dagelijks bestuur hebben het recht alle bijeenkomsten der vereniging en de
commissievergaderingen bij te wonen.
Artikel 14
1. Bij tussentijdse verkiezingen komt het nieuwe bestuurslid in de plaats van het bestuurslid wiens plaats is
opengevallen in het rooster van aftreding.
2. Het bestuur kan aan de algemene vergadering een aanbevelingslijst voorleggen voor elke te vervullen
vacature.
3. De leden hebben het recht kandidaten te stellen. Dit dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, tenminste
drie dagen vóór de vergadering en dient vergezeld te zijn van een verklaring van instemming van deze kandidaat.
Commissies
Artikel 15
1. Het bestuur laat zich bijstaan door een jeugdcommissie en –waar nodig- door andere commissies.
2. De commissies met uitzondering van de kascommissie en tentoonstellingscommissie, waarvoor te dien aanzien
in art. 16 en 23 e.v. andere bepalingen zijn gesteld, staan onder leiding van een door het bestuur aangewezen
bestuurslid.
3. De jeugdcommissie behartigt de belangen van jeugdleden en pleegt daartoe overleg met hun
studiebegeleiders en –waar nodig- met hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).
Artikel 16
1. De in de statuten bedoelde kascommissie bestaat uit 2 leden en een reservelid, die geen deel uitmaken van
het bestuur.
2. Ze worden benoemd voor de periode van twee jaar, en zijn terstond herkiesbaar.
Elk jaar treedt één lid van hen af.
Algemene vergadering
Artikel 17
1. De jaarlijkse algemene vergadering (“Jaarvergadering”) wordt bij voorkeur gehouden in de maand februari.
2. De leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter behandeling in de algemene vergadering. Deze moeten
schriftelijk bij de secretaris worden ingeleverd, en wel uiterlijk in de maand januari.
3. Amendementen op zowel bestuurs- als ledenvoorstellen dienen tenminste twee dagen voor de vergadering bij
de secretaris te worden ingediend.

Artikel 18
Indien een lid tijdens een stemming wil stemmen namens een ander lid, dient de schriftelijke machtiging daartoe
vòòr de aanvang van de vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd.
Artikel 19
1. De verkiezing van personen kan op verzoek schriftelijk geschieden.
Indien niemand zich ertegen verzet, kan de stemming ook bij acclamatie geschieden.
2. Bij schriftelijke stemming worden drie leden buiten het bestuur aangewezen voor het openen, lezen en tellen
van de stembriefjes.
De uitslag wordt door de voorzitter aan de vergadering bekend gemaakt.
3. Van onwaarde zijn stembriefjes welke:
a. blanco zijn,
b. ondertekend zijn,
c. onleesbaar zijn,
d. niet aan het doel waarvoor de stembriefjes zijn uitgereikt, voldoen.
Artikel 20
1. Verkiezing van personen geschiedt naar de volgende regels:
a. Als bij de eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen, volgt een tweede vrije stemming.
b. Leidt deze stemming tot geen resultaat, dan heeft een herstemming plaats tussen een aantal personen, twee
maal zo groot als verkozen moet worden.
Voor deze stemming komen zij die de meeste stemmen op zich verenigen in aanmerking.
c. Bij staking van stemmen beslist het lot.
2. Stemmen over voorstellen en zaken geschiedt naar de regel: bij staking van stemmen wordt het voorstel of de
zaak geacht te zijn verworpen.
Werkfonds
Artikel 21
De vereniging kan een werkfonds instellen. Onder werkfonds wordt verstaan: de baten van te gelde gemaakte
werkstukken.
Artikel 22
1. Het bestuur kan de leden en de jeugdleden verzoeken een goed verzorgd werkstuk aan het werkfonds af te
staan.
2. In het algemeen geschiedt dit zonder geldelijke vergoeding, doch het bestuur is bevoegd materiaal te
vergoeden indien dit noodzakelijk voorkomt.
Tentoonstellingen
Artikel 23
1. Het bestuur laat zich bij het organiseren van een tentoonstelling van het werk der leden bijstaan door een
tentoonstellingscommissie.
2. De tentoonstellingscommissie bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met leden, daarbij bestuursleden
niet uitgezonderd.
3. Met uitzondering van leden van het dagelijks bestuur die ambtshalve zitting hebben, worden de leden op

voordracht van het bestuur gekozen door de algemeen vergadering.
Zij treden om de twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar.
4. Als regel wordt tenminste eenmaal per jaar een algemene tentoonstelling van werken der leden gehouden.
Het bestuur kan, indien het dit wenselijk oordeelt, en in overleg met de tentoonstellingscommissie, van deze
regel afwijken.
5. De tentoonstellingscommissie is met de organisatie van de tentoonstelling belast.
6. Het bestuur kan selectieve tentoonstellingen organiseren of aan andere bijeenkomsten verbinden en hiervoor
de medewerking van de tentoonstellingscommissie inroepen.
Artikel 24
1. Leden en jeugdleden kunnen deelnemen aan de algemene tentoonstelling van werken. Deelnemers moeten
geheel hebben voldaan aan hun financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging.
2. Het bestuur heeft in bijzondere gevallen het recht van deze regeling af te wijken.
Artikel 25
Het ingezonden werk moet oorspronkelijk zijn en voldoen aan de door de tentoonstellingscommissie gestelde
eisen.
Artikel 26
Van de deelnemers voor een tentoonstelling kan een geldelijke bijdrage worden gevraagd, waarvan het bedrag
wordt vastgesteld door de tentoonstellingscommissie.
Artikel 27
1. Het bestuur kan een permanente tentoonstelling instellen.
2. Het bestuur kan de leden verzoeken tenminste éénmaal per jaar deel te nemen aan een tentoonstelling.
3. Van een inzender kan niet worden geëist dat hij zijn inzending langer dan drie maanden afstaat.
Studiebijeenkomsten
Artikel 28
Alle leden en jeugdleden hebben het recht aan de door de vereniging voor hen georganiseerde
studiebijeenkomsten deel te nemen.
Artikel 29
1. Het bestuur kan, indien het dit wenselijk acht, voorwaarden stellen voor deelname aan bepaalde
bijeenkomsten, en leden of jeugdleden en/of categorieën van leden of jeugdleden van deelname uitsluiten.
2. Van uitsluiting tot deelname aan de studiebijeenkomsten staat beroep open op de algemene vergadering.
Artikel 30
1. Het bestuur stelt voor het deelnemen aan de studiebijeenkomsten een geldelijke bijdrage vast voor de leden
en jeugdleden.
2. Het bestuur regelt de wijze waarop deze gelden worden geïnd.

Algemene bepalingen
Artikel 31
1. Het bestuur is belast met het toekennen van de onderscheiding “Het Gouden Amateurspalet”.
2. De in het vorige lid bedoelde onderscheiding wordt uitgereikt aan:
a. het lid dat gedurende 25 aaneengesloten jaren lid van de vereniging is geweest;
b. het lid dat zich naar het oordeel van het bestuur op een bijzondere wijze voor de vereniging heeft ingezet.
3. Het bepaalde in lid 2, letter b. van dit artikel is van toepassing op het lid dat tenminste 10 jaren een functie
binnen de vereniging heeft vervuld.
Artikel 32
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, onder verantwoording aan de algemene
vergadering.
Artikel 33
Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit der algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de reglementen zal worden voorgesteld, en wel met meerderheid van
stemmen.
Voor het indienen van voorstellen tot wijziging geldt het bepaalde in artikel 17 lid 2 van dit reglement.

