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van
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basis .lran een door hetr bestsLur vast
\'aÍr heÈ verenigilgsj aar
jÍ]
!e sÈell"en systesn. Degene, die de eerste helft
j aar de bijdrage; bij toetsredilg
als 1id LoeÈreedt betaa-]È over het ro1leêi'ge
de Lrelft wan de bij drage
j
geórrende de Èr,teede heuÈ 1ran llet aar is

De

betal-jlg der bil drage

vj-ndts PlaaÈs op

versclnndigd.

Àrtil<êI

3

everieens een door
Personen, die 1id r,Érisen te r'"ordec-r' betalen
!'asE te sEellen enEreegeld'
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LreÈ besÈrnE

Ter Dastrev-jr€ !?n lret jrr de sÈatuten cnrsdrreven doel r,^rcrdt bij overlij der:
van leden door de verer:-igirg desges,enst en j-rr overleg Íet de riabestaaÍden
o'der neer heÈ navolgende geregteld:
hêj- vê.'7o',lfên en kisten 1ran de overiedene
b)

het

dcen wan

aargifte van c /erlijden bij de arrbtenaar vên de Bugerlijke

Stand

de olnerledene v-an s-LsÍ-flnris naar auJ.a en heÈ
overbrergen wan aula of andere plaaÈs uaarrardaan de uiÈ\,raarÈ plaaÈsv-jJdÈ
naar begrraaful-aats of qrsnacoriun

heÈ overbreÍEen

lan

Llet. begeleiden van de

ccndoleantie en verzorgirg v-an de iri-Elaa:t

fiet graf dela€n en grafrcchten Eot maxirmaL

f) het bescellen

van een gz-afkist

g) ilet besclrjlóaa-r sÈellen van door L€È best]-nlr dienstig

geacrlÈ materiaal-

h) hec bescidjèaar sÈellen van persor:eel
op de Lriet'ccnren nieÈ uitputËend benoeÍrde
ldtvaarEkosten dan !\JeI het rdet jll rer<e:]]rg blEr,gen v-an bepaalde dieÍ'isEen,
zoafs di! van gerral tot gev-aL of lan j aar tot jaar door heÈ bestuur v,ordt

i) het verlenen varr een kortirg

l)

de hierboven rrenrelde verzorgirg

geldl

eveneens vcor doodgeborenen

het bêstlnlr is bevcegd wij zj-gil€|en jÍI de en dit arEj.kel- gerbsrde
voorzierrirgen aan te brergen
1)

de leden ]cg:nsr i:: al-le qewa]len kiezen tussen een begrafer:'is
crsnatl-eveTzorgug.
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a)VerEtre]<t. de vereri-gi:g jl] het gelleel geen diensten dan bê1-a2lt de
veren-i_qjjg i:r prirripe geer: vergceói:rg. van deze bepa.]jry kan evernrrelwcrden afgeilelcen jrÀien het overleden lid te ver 1ran heÈ berkgebied
tlcc8:achtig wa.S en het bestu.rr dierrtergevolge r:-itdrukkelijk toesteírÍ[ir€
heeft. qeqeven voor heL verridËen rran diensten dcor derden.

b)

Irdien

r,relke leden dan cok geen gebrLl.iJ< tÁÀlrdL genaakt van ee:: of Íeeï
diensÈen van de verenigirg en rraanoor door lret bestu:r rritdruldcelijk
toestrsrÍn-irg j-s gegeven, ka:: de vererrigi-rg een versoeding bq)al-en vcor
de jl] de plaats \rán de dienster: der vererrigirg gelroÈen diensÈerl jn verband
*^F
l^
...:!--^+
,, *.*-..e1 sledËs irdien de nota's van de betrcfferde
diensten r^rcrden overgelegd. De vergoedilg zal- aiet Lrger zijn dan het.
bedrag dat deze dier:sten aan kosten lcor de vererÉgirg zouden betben
nEegebraclrt en zal het bedrag als bedoetd j:r artikel 4 1id i derhalwe r:.iet
crn

h-rmej] overtreffen.

c)Het uic\,rceren rran ee!-r uicrraarE. r,?n een overleden Iid, niet uocnadttig irt
lret. rlerkgebied l'aÍr de verenigirE', ka:r dcor de vererligdl:g nochtsans v,orden
verzorgd, zuLlG ter beoordelir,g vên heÈ bestuLrr en Eegen beÈalirE wan
everrtueel e).EïE Ee naken koscen.

jlstsnrLirE r€r het' bstr:r:r kan door of ten be.ficeve van rdêÈ-Ieden ]ran
de diensten der verer:-igi-rg
v,arden gsnaakt !€fen een door het
best'ulr vast Èe sÈel-len kostDrii s.

d) ltleÈ
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a)De vcorziÈÈer

leidr

6

ae vergadenÍg !-an he-' bestr'llr en de ÀIgsrcne

vergaderlrg.

ÍeÈ de sesetaris de officiêle scuki<en' Bij
j'evelij:< verwargen dcor de
cnusÈeÍ]te[Ls \/-an éful !Ën hen wcrden zij respect
wice-loorzitterejrdepe$xir'€Trees+l.ererrbijh.rrcntsteÍlÈellisdoore€ndoor
heÈ besllrur i-LiÈdrukketijk aêÍEevjezeÍ-r bestrJurslid'

b)Dre

voorziÈter

Èel<ent

wal de notr':lerr van de Bestulrsc)De seceta-ris is belast rrct Lret
naner:s de
en de AlgarFj:e VergaderjÍg eÍ'r Lre! vceÏeo \'Ën correslpcrdentie
en beriaarE
veïeÈigiJ}g. Irij hcÍdt afschrifÈen var: uitgêarde stuld€n
Tevi'Js verzcrg.- iÉj
i-ngekcÍrÊn std(ken eÍI zorgitr voor een goede a:Eiuvering '
order
de tij dige cprcepi:g vcor Bestu'Es- eÍr AlgeÍÍEne veÍgaderjlgen
vernetdirg lan de agenda.

r'?ri de geldriddelen en draagt
d)ne perr:-irgneester is belast ÍEt heÈ beleer
ardere bijdragen ert
zorg voor de lffr-irg €rr de bijdragen en eventuele

ÍnaáJ<tiederjaareenfirnrrcieelverslagc,p.BijzijncnÈsEenlenisvl3rdt
f:-ij venargren door de secretans '

e)

te bepalen vergoedirg
BestulrsledeÍl l1nrnen een door de Algarcne vsyaaerj-ng
lrorden lrerr rrcodzakelijke reist,rcrden coegelce,rd voor t Ír diensEer, aLsÍrÊde
en

lerbfij

fl<osEen vergoed'

cErroererde zaken vart
f)Het bestuLlr draagÍ. er zorg voor dat al-le loeÏerde- en

de verer:-igi-rg tegen brand en a-ndere gerraren
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zijn

verze)<erd'

'
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vcor heÈ besturr of de verenigirg besÈs,oe stukken r-eten
door de ledelr bij
de seaeta-r:is rtrcrden irgedier:d of aan hsn rucrds: toegezc*len.
De l-edelr zijn
vcor-'s velplicht adresw'i"j zigirgen en wij zigir€Íen in de gezirrssarenstellirg
cnverv:tj Id aan de secre.'a-r:is door te gsven. Van een
overlijde'npet door de
Dabestaartlen êan de aar€rellezen rriÈrraartleider (s) ken-:-is
r+cnlen geg,everi en
irdien deze uitvaartl-eider niet is benosrd aan de secr:eEaris.
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Het in artikel 10 lid 1 van de staluÈen bedoeld perscr-ree' dierrt zich
trÊar de
l'Corsclrr:iften .''an het bestur* te ged=gen dat. daarvoor eerr i-nstrucEie
dierrt
op te ste11en.
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rn bij zcndere ge\d.len, Haari', dit ïegl-srErrt [iet. rechtstreeks voorziet

beslist

LIet bestlnlI.
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Di-t reglsrÊnt treedt in
de dag volgerde
'verkirg @
j.s
Àlgerere Veryaderjry
vasÈgest el-d..

A1à'< Estgesteld

in

de Algerene Vergaderirg v-ên.
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door de

