STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE VERENIGING NEDERLANDSE ALGEMENE MINIATUUR AUTO CLUB

STATUTEN

4. juniorleden hebben geen andere rechten
en verplichtingen dan die, welke hen
bij of krachtens de statuten zijn toegekend
of opgelegd.
5. ereleden zijn leden die wegens hun bijzondere verdiensten voor de hobby op
voorstel van tenminste twee leden door
de algemene vergadering als zodanig
worden benoemd.
6. ereleden hebben dezelfde rechten als
gewone leden doch slechts die verplichtingen welke hen bij of krachtens de statuten
worden opgelegd.
Artikel 5.

Artikel 1.

1. de vereniging is genaamd:
“Nederlandse Algemene Miniatuur Auto
Club”, afgekort NAMAC.
2. de vereniging is gevestigd te Leiden.
Artikel 2.

1. de vereniging is aangegaan voor onbe
paalde tijd.
2. het verenigingsjaar is gelijk aan het
kalenderjaar.
Artikel 3.

1. de vereniging heeft ten doel de aandacht
te vragen voor de waarde van en te
ijveren voor de verwezenlijking van zinvolle
vormen van vrijetijdsbesteding met
miniatuur automodellen en auto-modelbouw, alles in de ruimste zin des woords,
en het bevorderen van deze wijze van
vrijetijdsbesteding in alle opzichten.
2. de vereniging tracht dit doel onder
meer te bereiken door:
a. het geven van voorlichting en adviezen;
b. het organiseren van clubdagen, tentoonstellingen, ruilbeurzen en het uitgeven van
een clubblad;
c. alle andere wettige middelen, welke
aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

1. de leden, juniorleden en ereleden zijn
verplicht om de statuten en reglementen
van de vereniging, alsmede de besluiten
van het bestuur en van de algemene vergadering van de vereniging na te leven.
2. de leden en juniorleden zijn verplicht
om de jaarlijks door de vereniging vastge-stelde contributies en bijdragen te voldoen;
ereleden zijn vrijgesteld van het
betalen van contributie.
Artikel 6.

De geldmiddelen van de vereniging
bestaan uit:
a. contributies en bijdragen;
b. legaten en erfstellingen;
c. alle andere inkomsten.
Artikel 7.

1. de leden en juniorleden zijn jaarlijks
gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering
van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij
kunnen daartoe in categorieën worden
ingedeeld, die een verschillende bijdrage
betalen.
2. wanneer het lidmaatschap in de loop
van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar
verschuldigd.
Artikel 8.

Artikel 4.

1. de vereniging kent leden, juniorleden
en ereleden.
2. leden zijn natuurlijke personen van
achttien jaar en ouder en rechtspersonen
die zich schriftelijk bij het bestuur hebben
aangemeld, de verschuldigde contributie
hebben voldaan en als zodanig door het
bestuur zijn toegelaten.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd
door hun wettelijke vertegenwoordiger.
3. Juniorleden zijn natuurlijke personen
jonger dan achttien jaar, die zich schriftelijk
bij het bestuur hebben aangemeld, de
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en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
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1 . het lidmaatschap waaronder begrepen
dat van leden, juniorleden en ereleden
eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging,
welke kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor
het lidmaatschap bij de statuten gesteld
te voldoen, wanneer hij in gebreke blijft
met het voldoen van zijn contributie (wanbetaling), zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
d. door ontzetting, welke alleen kan worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten der

vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
2. opzegging namens de vereniging
geschiedt door het bestuur wanneer
sprake is van wanbetaling, en in andere
gevallen door de algemene vergadering.
3. opzegging van het lidmaatschap door
het lid kan slechts schriftelijk bij de secretaris geschieden. Het lidmaatschap kan
evenwel steeds onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of van
het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. opzegging wegens wanbetaling
geschiedt met onmiddellijke ingang. In
andere gevallen kan dè opzegging van
het lidmaatschap door het lid of door de
vereniging slechts geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzegtermijn van
twee maanden.
5. een opzegging in strijd met het
bepaalde in de vorige twee leden doet
het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toege)aten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
6. een lid kan binnen een maand nadat
een besluit, waarbij de verplichtingen van
de leden zijn verzwaard, is gepubliceerd
in het clubblad of hem door het bestuur is
medegedeeld, door opzegging van zijn
lidmaatschap de toepasselijkheid van het
besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
7. ontzetting uit het lidmaatschap
geschiedt door de algemene vergadering.
Nadat de algemene vergadering tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid
ten spoedigste schriftelijk van het besluit
met opgave van redenen in kennis gesteld.
8. wanneer het lidmaatschap in de loop
van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel verschuldigd.
9. een lid dat wegens wanbetaling is
geroyeerd kan alleen dan weer lid worden
na aanmelding, inschrijving en betaling van
de verschuldigde contributie benevens aanzuivering van voor hem gemaakte kosten
en enig contributiejaar.
Artikel 9.

1. de vereniging kent naast leden ook
donateurs.
2. donateurs zijn die natuurlijke personen
of rechtspersonen die door het bestuur
zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het
bestuur vastgestelde minimale bijdrage te
storten.
3. donateurs hebben geen andere rechten
en verplichtingen dan die welke hun
bij of krachtens de statuten zijn .toegekend
of opgelegd.
4. de rechten en verplichtingen van
donateurs kunnen te allen tijde wederzijds
door opzegging worden beëindigd,
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behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor
het lopende verenigingsjaar voor het
geheel verschuldigd blijft.
5. opzegging namens de vereniging
geschiedt door het bestuur.

worden door de secretaris of een
door het bestuur aangewezen persoon
notulen gemaakt, die op de eerstvolgende
bestuursvergadering door het bestuur
dienen te worden vastgesteld. -

Artikel 10.

Artikel 13.

1. het algemeen bestuur bestaat uit tenmin
stevier meerderjarige personen, te
weten een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een vice-voorzitter,
die door de algemene vergadering uit de
leden in functie worden gekozen. Het
aantal bestuursleden wordt vastgesteld
door de algemene vergadering.
2. bestuursleden worden kandidaat
gesteld door het bestuur of door tenminstetien leden.
3. in zijn eerste bestuursvergadering na
een verkiezing stelt het nieuw verkozen
bestuur in onderling overleg voor elk
bestuurslid diens taak vast en doet hiervan,
hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een
schriftelijke kennisgeving, mededeling aan
alle leden.
4. ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie
jaar na zijn verkiezing af volgens een door
het bestuur op te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond
herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de
plaats van zijn voorganger in.
5. de algemene vergadering kan een
bestuurslid schorsen of ontheffen uit
functie indien zij daartoe termen aanwezig
acht. Voor een besluit daartoe is een
meerderheid vereist van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van
die termijn.
6. het bestuurslidmaatschap eindigt
voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken als bestuurslid.
7. het algemeen bestuur vergadert zo
dikwijls het dagelijks bestuur dit nodig
acht, doch tenminste twee maal per jaar.

1. behoudens de beperkingen volgens de
statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. indien het aantal bestuursleden beneden
vier is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open
plaats of de open plaatsen aan de orde
komt.
3. a. het bestuur is bevoegd onder zijn
verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door
commissies die door het bestuur worden
benoemd;
b. deze commissies zijn ieder onderworpen
aan een reglement, waarin taken en
bevoegdheden van de commissies/commissieleden zijn omschreven;
c. het bestuur is bevoegd tot het jaarlijks
aanwijzen van regionale vertegenwoordigers. Deze hebben tot taak binnen nader
door het bestuur aan te wijzen begrenzingen de belangen van de vereniging op
regionaal niveau te behartigen.
4. het bestuur kan zich eveneens doen
bijstaan door commissies die door de
algemene vergadering worden benoemd
waarbij het bepaalde in lid 3b van dit artikel
van overeenkomstige toepassing is.
5. het bestuur is, mits met goedkeuring
van de algemene vergadering, bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten tot
het kopen, 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
zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden
beroep worden gedaan.
6. het bestuur behoeft eveneens goed- ·
keuring van de algemene vergadering
voor het besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder 11
het verrichten van rechtshandelingen en
het doen van uitgaven en investeringen
welke een door de algemene vergadering
bij huishoudelijk reglement vast te stellen
bedrag te boven gaan; indien de desbetreffende rechtshandelingen, uitgaven en
investeringen zijn opgenomen in, danwel
rechtstreeks voortvloeien uit, een begroting welke door de algemene vergadering
is goedgekeurd, is het voor het verrichten
respectievelijk doen daarvan geen afzonderlijke goedkeuring vereist.
ll.a. het huren, verhuren en op andere
wijze in gebruik of genot krijgen en geven
van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten,
waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden,

Artikel 11.

1. de voorzitter, de vice-voorzitter, de
secretaris en de penningmeester van het
algemeen bestuur vormen tezamen het
dagelijks bestuur.
2. het dagelijks bestuur is belast met de
dagelijkse gang van zaken van de vereniging.
3. het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls
als de voorzitter of twee andere leden van
het dagelijks bestuur dit wenselijk achten.
Artikel 12.

1. besluiten van het bestuur worden
genomen met gewone meerderheid van
stemmen.
2. over elk voorstel wordt afzonderlijk
gestemd. Stemmingen over personen
geschieden schriftelijk; stemmingen over
alle andere voorstellen geschieden mondeling, tenzij één of meerdere bestuursleden
te kennen geven schriftelijke stemming te
wensen.
3. van het verhandelde in elke vergadering
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alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruik
maken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder
begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het
nemen van conservatoire maatregelen en
van het nemen van die rechtsmaatregelen,
die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden
geen beroep worden gedaan.
7. onverminderd het in de laatste volzin
van lid 5 bepaalde, wordt de vereniging in
en buiten rechte vertegenwoordigd door het
bestuur of door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
Artikel 14.

1 . het bestuur is verplicht van de vermo
genstoestand van de vereniging zodanig
aantekeningen te houden dat daaruit te
allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
2. het bestuur brengt- behoudens verlenging door de algemene vergadering
- binnen vier maanden na aﬂoop van het
verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans en een staat
van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur.
Bij gebreke daarvan, kan na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording
in rechte van het bestuur vorderen.
3.a. de algemene vergadering kiest jaarlijks
een kascommissie, bestaande uit
drie leden en twee plaatsvervangende
leden die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur;
b. de leden van de kascommissie zijn
aansluitend slechts éénmaal hernoembaar;
c. de kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.
4. vereist het onderzoek van de rekening
en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich
voor rekening van de vereniging door een
deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie
alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en
de waarden te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
5. de opdracht aan de commissie kan te
allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de
verkiezing van een andere commissie.
6. goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening
en verantwoording strekt het bestuur tot
décharge.
Het bestuur is verplicht om de bescheiden
als bedoeld in het eerste en tweede lid tien
jaar lang te bewaren.
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Artikel 15.

1. aan de algemene vergadering komen in
de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het
bestuur zijn opgedragen.
2. jaarlijks zal uiterlijk vier maanden na
aﬂoop van het verenigingsjaar een algemene vergadering Oaarvergadering) worden
gehouden.
3. de agenda van deze vergadering bevat
onder meer:
a. vaststelling van de notulen van de vorige
algemene vergadering;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. jaarverslag van de penningmeester;
d. verslag van de kascommissie;
e. vaststelling van de begroting;
f. vaststelling van de contributies en bijdragen;
g. verkiezing bestuursleden;
h. verkiezing leden van de kascommissie
en de overige commissies;
i. rondvraag.
4. andere algemene vergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5. de algemene vergaderingen worden
bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste
veertien dagen. De bijeenroeping
geschiedt in het cluborgaan of middels
een aan alle leden te zenden schriftelijke
vermelding van de agenda.
6. voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijftig stemgerechtigde
leden en juniorleden 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 is gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het
bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één,
ter plaatse waar de vereniging gevestigd is,
veel gelezen dagblad.
Artikel 16.

1. alle leden, juniorleden, ereleden en
donateurs hebben toegang tot de algemene
vergadering; alleen leden, juniorleden
en ereleden hebben stemrecht (ieder één
stem), vertegenwoordiging is niet mogelijk.
2. een lid, juniorlid en erelid heeft geen
15 :38 Pagina 7 stemrecht over aangelegenheden die hem, zijn echtgenote of één
van zijn bloed- en/of aanverwanten in de
rechte lijn betreffen.
3. een eenstemmend besluit van alle
leden, juniorleden en ereleden, ook al zijn
deze niet in de vergadering bijeen, heeft,
mits met voorkennis van het bestuur vernomen, dezelfde kracht als het besluit
van de algemene vergadering. Een dergelijk
besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er
melding van wordt gemaakt in de eerstvolgende algemene vergadering.
4. stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie
is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel
van de voorzitter.
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5. over alle voorstellen betreffende zaken
wordt, voor zover de statuten niet anders
bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van
de stemmen wordt het voorstel geacht te
zijn verworpen.
6. indien bij een stemming over personen
bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de
meeste of zo nodig de meeste en op één
na de meeste stemmen op zich hebben
verenigd. Bij herstemming beslist het
grootste aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Indien bij die herstemming de stemmen
staken, wordt de beslissing aangehouden
tot de volgende algemene vergadering en
wordt door het bestuur tijdelijk tot de volgende algemene vergadering in de vacature
voorzien.
7. als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a. zijn ondertekend;
b. onleesbaar zijn;
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d. de naam bevatten van een persoon
die niet verkiesbaar is;
e. voor iedere verkiesbare plaats meer
dan één naam bevatten;
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
8.a. een ter vergadering door de voorzitter
uitgesproken oordeel, dat een besluit
is genomen, is beslissend. Wanneer een
voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is
diens oordeel over de inhoud van het
genomen besluit eveneens beslissend.
b. indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan
wordt betwist, dan wordt het te
nemen besluit schriftelijk vastgelegd en
vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid der vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
Artikel 17.

1. de statuten kunnen slechts worden
gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen
met de mededeling, dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. De termijn voor oproeping
van een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. zij, die de oproeping tot de algemene
vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten tenminste veertien
dagen vóór de vergadering een afschrift
van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de
leden en juniorleden ter inzage leggen tot
na aﬂoop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt
de voorgestelde wijziging tenminste veer-

tien dagen vóór de vergadering in het
cluborgaan gepubliceerd en/of schriftelijk
e/of een afschrift hiervan aan alle leden
en juniorleden toegezonden.
3. een besluit tot statutenwijziging
behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering
waarin tenminste twee/derde van de
leden en juniorleden aanwezig is. Indien
geen twee/derde van de leden en juniorleden aanwezig is, wordt binnen vier
weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over
het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal aanwezige leden en juniorleden,
een besluit kan worden genomen,
mits met meerderheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde
is niet van toepassing, indien op de
algemene vergadering alle leden en juniorleden aanwezig zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen
wordt genomen.
5. een statutenwijziging treedt niet in
werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt
mededeling gedaan in het cluborgaan.
Artikel18.

1. de vereniging wordt ontbonden door
een daartoe strekkend besluit van de
algemene vergadering, genomen met
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste drie/vierde van de leden
en juniorleden aanwezig is. Indien geen
drie/vierde van de leden en juniorleden
aanwezig is, wordt binnen vier weken
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
voorstel, zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal aanwezige leden en juniorleden,
een besluit tot ontbinding kan worden
genomen, mits met meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
2. bij de oproeping tot de in het eerste lid
van dit artikel bedoelde vergaderingen
moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging
te ontbinden. De termijn voor oproeping
tot zodanige vergaderingen moet
tenminste veertien dagen bedragen.
3. indien bij een besluit tot ontbinding
geen vereffenaars zijn aangewezen .
geschiedt de vereffening door het
bestuur.
4. een eventueel batig saldo zal worden
bestemd voor een doel hetwelk het
meeste met de doelstelling van de vereniging overeenkomt.
5. na de ontbinding blijft de vereniging
voortbestaan voorzover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende
de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten en reglementen voor zover
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,
moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
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Artikel 19.

1. de algemene vergadering kan een
huishoudelijk reglement vaststellen.
2. wijziging van het huishoudelijk regiement
kan geschieden bij besluit van de
algemene vergadering.

3. het huishoudelijk reglement mag niet
in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de
statuten.

Art. 6. Opzegging van het lidmaatschap als
bedoeld in art. 8 lid 1 sub b, benevens art. 8
lid 6 der statuten geschiedt door middel van
een aangetekend schrijven aan de ledenadministratie.

HUISHOUDELIJK
REGLEMENT

Van de contributies.
Art. 7. Beslissingen van de Algemene
Ledenvergadering omtrent de vaststelling
van de contributies hebben steeds betrekking op komende verenigingsjaren.
Art. 8. Contributies over enig verenigingsjaar dienen te zijn voldaan uiterlijk in de
maand december van dat jaar. Het bestuur
kan in uitzonderingsgevallen bepalen dat
deze termijn wordt verlengd.

Van de leden.
Art. 1a. Inschrijving als lid of juniorlid vindt
plaats nadat een ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier door de ledenadministrateur is ontvangen, de verschuldigde contributie en het inschrijfgeld door de penningmeester zijn ontvangen en overigens door
het bestuur geen bezwaren zijn gemaakt
tegen inschrijving van het lid of juniorlid.
Art. 1 b. Het bestuur bericht op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering welke
aspirantleden en juniorleden als zodanig
zijn geweigerd onder opgave van de redenen.
Art. 2. Bij de aanvang van het lidmaatschap
heeft het lid of juniorlid recht op:
1. een lidmaatschapskaart van het lopende
verenigingsjaar;
2. een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement;
3. het laatst verschenen clubblad (indien
voorradig).
Art. 3. Juniorleden verkrijgen de status van
gewoon lid vanaf 1 januari van het jaar
waarin zij de achttienjarige leeftijd bereiken.

Artikel 8a.
De vereniging is gerechtigd het voorbericht
bij een automatische afschrijving maximaal
3 maanden en minimaal 14 dagen voor de
incassodatum aan te kondigen in het
tijdschrift Auto in Miniatuur en/of via de
website van de vereniging.
8b.
De vereniging is gerechtigd het voorbericht
bij een automatische afschrijving bij een
nieuwe aanmelding tot lid, huisgenoot-lid
of junior-lid als bedoeld in artikel 4 lid 1
van de statuten korter dan 14 dagen voor
de incassodatum te verzenden dan wel dit
bericht op te nemen in het aanmeldingsformulier en/of de informatie bij de machtiging
tot automatische afschrijving.
Het kenmerk van de machtiging tot
automatische afschrijving bestaat uit het lidmaatschap-, huisgenoot-lidmaatschap- dan
wel junior-lidnummer. Dit kenmerk wordt
niet via een voorbericht verstrekt
Art. 9. Indien de toezending van clubartikelen of van het cluborgaan extra kosten met
zich brengt, mogen deze aan de betrokkenen worden doorberekend.

Art. 4. Leden, juniorleden en ereleden kunnen door het bestuur worden geschorst
overeenkomstig de argumenten genoemd in
art. 8 lid 7 der statuten. Een zodanig besluit
wordt terstond door middel van een
aangetekend schrijven aan de betrokkene
bevestigd.
De schorsing geldt maximaal tot aan
de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering. Alsdan stelt het bestuur
de schorsing aan de orde.

Van de donateurs.
Art. 10. Donateurs worden in de volgende
groepen ingedeeld:
a. donateurs/huisgenoten: dit zijn personen
die op hetzelfde adres als een lid woonachtig zijn;
b. donateurs/belangstellenden: dit zijn de
overige natuurlijke of rechtspersonen die op
regelmatige basis ﬁnancieel aan de vereniging wensen bij te dragen.

Art. 5. Voorstellen tot royement van leden,
juniorleden of ereleden die uitgaan van
leden, juniorleden of ereleden geschieden
door een met redenen omklede schriftelijke
indiening van het voorstel bij de secretaris,
uiterlijk vier weken voor de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering.

Art. 11 a. Inschrijving als donateur geschiedt nadat de schriftelijke aanmelding op
de voorgeschreven wijze is ontvangen door
de ledenadministratie, de verschuldigde donatie en het inschrijfgeld door de penningmeester zijn ontvangen en overigens door
het bestuur geen bezwaren zijn gemaakt
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Artikel 20.

in alle gevallen waarin deze statuten niet
voorzien, beslist het bestuur.
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is
verleden te Culemborg op tien december
negentienhonderd zevenennegentig.

tegen inschrijving van de donateur.
Art. 11 b. Het bestuur bericht op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering
welke donateurs als zodanig zijn geweigerd
onder opgave van redenen.
Art. 12a. Donateurs/huisgenoten hebben
recht op:
1. een donateurskaart;
2. toegang tot de ledenvergaderingen;
3. toegang tot alle evenementen van de vereniging tegen dezelfde prijs die geldt voor
leden.
Art. 12b. Donateurs/belangstellenden hebben recht op:
1 . een donateurskaart;
2. een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement;
3. toezending van het cluborgaan;
4. toegang tot alle evenementen van de vereniging tegen dezelfde prijs die geldt voor
leden.
Art. 13. Opzegging door de donateur
geschiedt schriftelijk aangetekend bij de
ledenadministratie.
Art. 14a. Opzegging van donateurs door
het bestuur geschiedt door middel van een
aangetekend schrijven aan het adres van
de donateur.
Art. 14b. Het bestuur deelt een dergelijke
opzegging mede op de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering onder opgave
van redenen.
Van het Algemeen Bestuur.
Art. 15a. Kandidaatstelling van leden van
het dagelijks bestuur door leden en/of juniorleden geschiedt schriftelijk bij de secretaris, minstens vier weken voor de vergadering waarop de verkiezing voor die functie
plaats zal vinden. Het formulier vermeldt
naam, adres en woonplaats van de kandidaat en de functie waarvoor hij kandideert.
Het draagt de handtekeningen van tien
leden en/of juniorleden benevens hun
namen, adressen en woonplaatsen alsmede de bereidverklaring van de kandidaat een eventuele benoeming te zullen
aanvaarden.
Art. 15b. De namen van de kandidaten
zullen zo spoedig mogelijk door het bestuur
worden bekendgemaakt.
Art. 16. Kandidaatstelling voor een functie
die niet tot het dagelijks bestuur behoort,
kan geschieden tot op de dag van de vergadering waarop de verkiezing is georganiseerd, bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.
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Art. 17. Op gronden als genoemd in art. 8
lid 1 c der statuten kan een bestuurslid door
zijn medebestuursleden worden geschorst
indien minstens de helft van de overige
zittende bestuursleden hiervoor stemt. Een
zodanige schorsing wordt terstond schriftelijk aangetekend aan de betrokkenen
medegedeeld.
De schorsing dient terstond aan de leden te
worden bekendgemaakt en op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aan de
orde te worden gesteld.
Art. 18. Voorstellen tot onthefﬁng uit functie
van een bestuurslid door de Algemene
Ledenvergadering op initiatief van leden
en/of juniorleden geschieden door minstens
tien leden die een daartoe strekkend, met
redenen omkleed verzoek minstens vier
weken voor de Algemene Ledenvergadering
waarop dit verzoek moet worden behandeld, schriftelijk bij de secretaris indienen.
Betreft dit verzoek de secretaris, dan treedt
de voorzitter in diens plaats.
Art. 19a. De voorzitter treedt op als vertegenwoordiger van de vereniging. Hij leidt de
vergaderingen. Tevens stimuleert en coördineert hij de samenwerking tussen de
bestuursleden onderling en tussen hen en
de verschillende organen van de vereniging.
Art. 19b. De vice-voorzitter treedt in de
plaats van de voorzitter bij diens ontstentenis.
Art. 20. De secretaris verzorgt de correspondentie van het algemeen bestuur, is
verantwoordelijk voor de notulen en houdt
hiervan het archief bij.
Art 21. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de ﬁnanciële
middelen van de vereniging. Hij houdt hiervan steeds prompt een nauwkeurige en
overzichtelijke administratie bij.
Art. 22. De ledenadministratie functioneert
onder toezicht van een der leden van het
dagelijks bestuur. De ledenadministrateur
verzorgt:
a. de acceptgirokaarten;
b. de lidmaatschaps- en donateurskaarten;
c. een volledig register van leden, alfabetisch en desgewenst numeriek;
d. de ledenlijst benevens de aanvullingen
daarop;
e. prompte doorgeleiding van mutaties in
het leden- en donateursbestand naar de
penningmeester;
f. opgaven van gegevens van leden of
groepen van leden overeenkomstig de aanwijzingen van het bestuur, zoals coördinatie
van de verzending van het cluborgaan en
van convocaties.
Art. 22a. De uitgever verzorgt de commerciele contacten aangaande de produktie en
verspreiding van het cluborgaan en coördineert de advertentie-acquisitie.
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Art. 23a. De kascommissie.
1. De commissie kiest uit zijn midden een
voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en deelt de namen van dezen mede aan
de secretaris.
2. De voorzitter van de kascommissie is
verantwoordelijk voor alle rapportages.
3. De kascommissie controleert de rekening
en verantwoording van het bestuur, van de
commissies en van alle overige organen
van de vereniging.
4. Zij is bevoegd te adviseren ten aanzien
van de administratieve organisatie van de
boekhouding en van de overige aspecten
van de ﬁnanciën van de vereniging, alles in
de ruimste zin des woords.
5. De jaarcontrole geschiedt uiterlijk twaalf
weken na aﬂoop van het verenigingsjaar.
De bevindingen van de commissie worden
schriftelijk vastgelegd en ondertekend door
alle commissieleden.
Minderheidsstandpunten worden separaat
ondertekend. Een kopie van het rapport
wordt uiterlijk een maand vóór de jaarvergadering in het bezit van de secretaris gesteld.
Art. 23b. De commissie van goede diensten.
De Algemene Ledenvergadering kiest jaarlijks een commissie van goede diensten,
bestaande uit minimaal twee door ieder
gerespecteerde leden en/of ereleden. De
leden van deze commissie mogen geen
bestuurstaken hebben in de vereniging. Het
doel van de commissie is de goede samenwerking binnen de vereniging te bevorderen
in geval van geschillen. Daartoe hoort zij
partijen bij een eventueel meningsverschil
tussen bestuur en/of leden en/of organen
van de vereniging. Zij brengt advies uit aan
de Algemene Ledenvergadering en/of het
bestuur. Zowel bestuursleden als de overige
leden van de vereniging zijn bevoegd de
assistentie van de commissie te verzoeken.
Van de commissies van het bestuur.
Art. 24a. Algemene bepalingen.
1. Commissieleden worden door het bestuur
benoemd voor onbepaalde dan wel voor
bepaalde tijd. Indien daartoe aanleiding is
kan een commissielid door het bestuur met
onmiddellijke ingang worden ontslagen. Een
daartoe strekkend besluit wordt onmiddellijk
schriftelijk aangetekend aan de betrokkene
medegedeeld.
2. Benoeming en ontslag van een commissielid worden in de eerstvolgende uitgave
van het cluborgaan bekendgemaakt.
Commissieleden kunnen door de Algemene
Ledenvergadering worden gewraakt.
3. Van iedere commissie maakt één lid uit
hoofde van zijn commissielidmaatschap
deel uit van het algemeen bestuur.
4. Een commissie houdt een archief bij van
de door haar gevoerde correspondentie.
5. Indien een commissie de beschikking
heeft over een eigen budget dan wel uit
hoofde van haar aktiviteiten gelden ontvangt, wijst het bestuur binnen die commissie iemand aan die verantwoordelijk is
voor de rekening en verantwoording der
commissie.
De administratie van inkomsten, uitgaven

en liquide middelen wordt steeds prompt op
nauwkeurige en duidelijke wijze bijgewerkt,
voorzien van de desbetreffende bescheiden.
6. Elke commissie kiest uit haar midden een
voorzitter. Voorts bepaalt zij in onderling
overleg een werkverdeling, rekening houdend met het gestelde onder sub 5 van dit
artikel. Deze werkverdeling wordt aan het
bestuur medegedeeld.
7. Een commissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Indien minder dan de
helft van het aantal commissieleden aan de
stemming deelneemt, danwel indien de
stemmen staken, beslist het algemeen
bestuur.
8. Een commissielid is zowel individueel als
samen met zijn of haar mede-commissieleden verantwoording schuldig aan het
bestuur voor al zijn doen en laten als commissielid.
9. Een commissie houdt het bestuur regelmatig op de hoogte van al haar aktiviteiten
en plannen.
10. Een commissie houdt een tijdsgepland
draaiboek bij van werkzaamheden die achtereenvolgens moeten worden verricht ter
voorbereiding, uitvoering en afwerking van
haar aktiviteiten. Dit draaiboek staat ter
beschikking van de commissieleden en van
het bestuur.
11. Een commissie kan een reglement van
orde opstellen voor de door haar georganiseerde aktiviteiten. Zij is verantwoordelijk
voor het bewaren van de orde overeenkomstig dit reglement. Zij houdt het bestuur op
de hoogte van wijzigingen in het reglement.
12. Een commissie heeft de bevoegdheid
bezoekers en/of deelnemers aan een
evenement de toegang te ontzeggen of te
(doen) verwijderen indien deze handelen in
strijd met het reglement van orde.
13. Een commissie kan zich in de uitvoering
van haar taak doen bijstaan door andere
leden en/of belangstellenden indien zij hiervan vooraf kennis geeft aan het bestuur. Zij
is volledig verantwoordelijk voor het doen
en laten van deze personen in hun functie
van assistent van de commissie.
14. Een commissie dient jaarlijks bij het
bestuur een gespeciﬁceerde budgetaanvraag in. Minstens tweemaal per jaar wordt
aan het bestuur een opgave verstrekt van
de realisatie van dit budget.
15. Het budget van een commissie en de
frequentie van de evenementen worden
vastgesteld door het bestuur, na overleg
met de commissie.
16. Een commissie kan verplichtingen aangaan voorzover zij daartoe volmacht heeft
gekregen van het bestuur. Deze volmachten
worden schriftelijk aan de commissie
bevestigd en kunnen te allen tijde worden
ingetrokken.
17. Indien tijdens een evenement gelden
worden ontvangen wordt hiervan een eenvoudige administratie bijgehouden. Na
aﬂoop van het evenement wordt door twee
commissieleden de kas opgemaakt en
gecontroleerd met deze administratie. Het
provenu wordt ter beschikking gesteld van
de penningmeester.
18. Een commissie brengt jaarlijks aan de
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Algemene Ledenvergadering verslag uit van
haar aktiviteiten in de verslagperiode en
haar plannen voor de toekomst.
Art. 24b. Commissies.
1. De redaktiecommissie.
a. De redaktiecommissie voert de redaktie
van het cluborgaan.
b. Zij bestaat uit minstens drie leden waaronder één eindredakteur die tevens als
voorzitter van de commissie optreedt. In
afwijking van art. 24a sub 6 van dit reglement wordt deze functionaris aangewezen
door het bestuur.
c. Zij onderhoudt de niet-commerciële contacten met alle instanties en personen die
bij de productie van het cluborgaan zijn
betrokken.
d. Zij is verantwoordelijk voor tekst, inhoud
en presentatie van het blad en neemt initiatieven ter verbetering hiervan.
e. Zij zorgt voor een evenwichtige spreiding
van de bijdragen over de diverse interesses
van de leden in het kader van de vereniging.
f. Zij zorgt voor een tijdige verschijning van
het blad.
2. De beurscommissie.
a. De beurscommissie organiseert landelijke ruilbeurzen en adviseert terzake van
plaatselijke en regionale ruilbeurzen.
b. Zij bestaat uit minstens drie leden.
c. Zij onderhoudt de contacten met de verhuurster van de ruimte.
d. Zij ontvangt de aanvragen voor tafelruimte en houdt hiervan een register bij.
e. Zij draagt zorg voor een faire verdeling
van de beschikbare ruimte over de belangstellenden en deelt de toegewezen plaatsen
aan hen mede.
f. Zij int tafel- en entreegelden en verricht
tegen overlegging van kwitanties de nodige
betalingen.
g. Zij neemt initiatieven die het succes van
de ruilbeurzen kunnen bestendigen en
uitbouwen.
3. Commissies ad-hoc.
Commissies ad-hoc kunnen door het
bestuur worden benoemd teneinde onder
haar supervisie en verantwoording speciﬁeke zaken te onderzoeken of aktiviteiten te
organiseren. Samenstelling, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
deze commissies worden per geval door het
bestuur bepaald. Derhalve zijn de bepalingen van art. 24a van het huishoudelijk
reglement hier niet à priori van toepassing.
Van de regio’s en de afdelingen.
Art. 25a. Leden, juniorleden en ereleden
die woonachtig zijn binnen een geograﬁsch
aaneengesloten gebied kunnen zich organiseren in een regio.
Art. 25b. Een regio dient door het bestuur
te worden goedgekeurd.
Art. 25c. Een regio wordt opgeheven:
- wanneer de meerderheid van de leden
van die regio dit wenst;
- door de Algemene Ledenvergadering;
- door het bestuur, tot aan de volgende
Algemene Ledenvergadering.
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Art. 26a. De leden van de regio kiezen uit
hun midden een regioleiding, bestaande uit
tenminste drie leden waaronder een voorzitter (de regioleider).
Art. 26b. De aktiviteiten van een regioleiding mogen niet strijdig zijn met de belangen van de vereniging.
Art. 26c. Het algemeen bestuur kan
richtlijnen uitvaardigen over de wijze van
functioneren van regioleidingen.
Art. 27. Een regioleiding bevordert naar
vermogen de onderlinge contacten tussen
de leden van de regio. Zij geeft voorlichting
en adviezen en behartigt de belangen van
de vereniging in de regio. Zij draagt er zorg
voor dat de verschillende interesses van de
leden gelijkelijk aan bod kunnen komen.
Tevens tracht zij niet-leden voor de vereniging te winnen.
Art. 28. Het algemeen bestuur houdt minstens eenmaal per jaar een vergadering
waarbij (een vertegenwoordiging van) iedere regioleiding aanwezig is. Hierbij worden
o.a. de aktiviteiten in de afgelopen- en de
plannen voor de komende periode besproken.
Art. 29. Op alle Algemene
Ledenvergaderingen is van iedere regioleiding minstens één vertegenwoordiger
aanwezig.
Art. 30. 1. Regio’s kunnen van hun aktiviteiten melding maken in het cluborgaan.
2. Het bestuur stelt de gegevens van nieuwe leden ter beschikking van de regioleidingen.
3. Regioleidingen kunnen een budget aanvragen bij het bestuur.
Van de vergaderingen.
Art. 31. Het bestuur organiseert minstens
tweemaal per jaar een Algemene
Ledenvergadering. Deze mag gedeeltelijk
samenvallen met een clubdag.
Art. 32. Op de jaarvergadering worden
tenminste behandeld:
a. vaststelling van de notulen van de vorige
Algemene Ledenvergadering;
b. jaarverslagen van voorzitter, secretaris
en penningmeester;
c. verslag van de kascommissie en decharge van de besturen;
d. decharge van de kascommissie;
e. verkiezing van bestuursleden, volgens
rooster; bestuurswisseling;
f. verkiezing en benoeming van leden van
de commissies der Algemene
Ledenvergadering, volgens rooster;
g. jaarverslagen bestuurscommissies;
h. rondvraag.

voor het komende verenigingsjaar;
c. vaststelling van het budget voor het
komende verenigingsjaar;
d. globale planning van aktiviteiten voor het
komende verenigingsjaar; inbreng van de
leden;
e. rondvraag.
Art. 34a. Alle leden, juniorleden en ereleden
hebben toegang tot de vergadering op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart.
Leden en juniorleden ontvangen daarbij,
voor zover nodig, een stembriefje en zijn er
voor verantwoordelijk dat dit slechts door
hen persoonlijk wordt gebruikt.
Art. 34b. Donateurs/huisgenoten hebben
toegang tot de vergadering op vertoon van
hun geldige donateurskaart. Andere belangstellenden hebben toegang tot de vergadering voorzover de voorzitter hen wenst toe
te laten. De voorzitter kan bepalen dat aan
de onder b. genoemde personen een apart
gedeelte van de zaal wordt toegewezen.
Art. 34c. Leden, juniorleden en ereleden
hebben het recht het woord te voeren.
Anderen behoeven daartoe de toestemming
van de voorzitter.
Art. 34d. De voorzitter is verantwoordelijk
voor de orde. Hij bepaalt de volgorde der
beraadslagingen. Hij wijst sprekers aan en
kan hen het woord ontnemen indien zij zich
buiten de orde begeven danwel op andere
wijze het ordelijk verloop van de vergadering belemmeren.
Art. 35. De volledige notulen van de ledenvergadering worden bij de uitnodiging voor
de volgende vergadering gevoegd.
Van de clubdagen.
Art. 36. Het bestuur organiseert minstens
tweemaal per jaar een clubdag welke
gedeeltelijk mag samenvallen met de
Algemene Ledenvergadering. Het doel van
de clubdag is door middel van ﬁlms, diashows, modellententoonstellingen, veilingen,
gastsprekers, tombola’s, bals en andere
aktiviteiten de leden meer tot elkaar te
brengen.
Van wijzigingen in het Huishoudelijk
Reglement.
Art. 37. Wijzigingen in het Huishoudelijk
Reglement worden behandeld op een
Algemene Ledenvergadering. Tot een
wijziging wordt besloten indien meer dan
de helft van het aantal aanwezige leden,
juniorleden en ereleden hiervoor stemt.

Art. 33. Op de in het najaar te houden
Algemene Ledenvergadering worden tenminste behandeld:
a. vaststelling van de notulen van de vorige
Algemene Ledenvergadering;
b. vaststelling van contributies en donaties
NEDERLANDSE ALGEMENE
MINIATUUR AUTO CLUB

