Statuten van de Aero Club Hilversum - Amsterdam
Naam
Artikel 1
De vereniging draagt de naam "Aero Club Hilversum Amsterdam".
Zetel
Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Hilversum.
Doel
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van het
motorvliegen, van de vliegvaardigheid van haar leden alsmede van het contact
tussen de leden onderling, alles in de ruimste zin.
2. Zij tracht haar doel te bereiken door het aan de leden beschikbaar stellen van
motorvliegtuigen, het geven van voorlichting, het aanhouden van een clublokaal, het
samenwerken met verenigingen en instellingen, die een soortgelijk doel nastreven of
willen bevorderen en door al hetgeen op wettige en geoorloofde wijze kan strekken
tot de bevordering van het doel der vereniging.
Leden en begunstigers
Artikel 4
1.De vereniging kent:
I.
a. Ereleden.
b. Leden van verdienste
c. Vliegende leden.
d. Buitengewone leden.
II.

Begunstigers.

2. Onder leden wordt in deze statuten verstaan: ereleden, leden van verdienste,
vliegende leden en buitengewone leden, tenzij uit de desbetreffende bepaling der
statuten anders blijkt.
Artikel 5
1

1. Ereleden zijn personen, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging ofwel jegens de motorvliegsport in het algemeen, daartoe zijn benoemd.
2. Leden van verdienste zijn personen die, door hun belangenloze inzet een
onontbeerlijke bijdrage leveren of hebben geleverd aan de vereniging in haar streven
de door haar gestelde doelen zoals genoemd in artikel 3 te verwezenlijken, daartoe
zijn benoemd.
3. Vliegende leden zijn personen, die tenminste een geldig, door de Nederlandse
wetgever aangewezen dienst of instelling afgegeven bewijs van bevoegdheid, dan
wel een door een ICAO-land afgegeven bewijs van bevoegdheid, bezitten.
4. Buitengewone leden kunnen zijn:
a. natuurlijke personen, niet zijnde ereleden, leden van verdienste of
vliegende leden,
b. rechtspersonen of groepen.
5. Begunstig(st)ers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, niet behorende tot
de onder artikel 4 sub a, b,c en d genoemde leden, die zich bereid verklaard hebben
de vereniging financieel of op andere wijze te steunen met een door de algemene
vergadering vast te stellen minimum bijdrage of op andere door de algemene
vergadering goed te keuren wijze. Begunstigers kunnen niet zijn zij die ingeschreven
staan voor een vliegopleiding, praktijk en/of theorie bij Oscar Luchtvaartbedrijf B.V.
of een andere aan de Aero Club Hilversum-Amsterdam gelieerde rechtspersoon.
Toelating
Artikel 6
1. Het bestuur beslist over de toelating van vliegende en buitengewone leden,
alsmede van begunstigers.
2. Bij niet toelating tot lid of begunstiger kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten.
3. Ereleden worden benoemd op voorstel van het bestuur, bij besluit van de
algemene vergadering genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
4. Leden van verdienste worden benoemd bij eenstemmig besluit door de leden van
het bestuur.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om
door erfopvolging te worden verkregen.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
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1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan
eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan, dan wel indien
het bestuur van de vereniging na een besluit tot ontbinding van de
desbetreffende rechtspersoon het lidmaatschap heeft opgezegd;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een
lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten
gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het
bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, me opgave van
reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten
worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was
opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van haar/zijn lidmaatschap een besluit
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te
haren/zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt, zoals gemeld in lid 1 sub d van dit
artikel, door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat
betrokkenen binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene vergadering. Zij/hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
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8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden
of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
Wijziging categorie
Artikel 8
1. Indien zich bij een lid een wijziging voordoet die hem bij een hernieuwde toelating
in een andere categorie van leden zou doen vallen dan die waartoe zij/hij tot aan
bedoelde wijziging behoorde, gaat zij/hij over tot die categorie en verkrijgt zij/hij aan
die categorie toekomende rechten en verplichtingen.
2. Ieder lid is verplicht een wijziging als bedoeld in lid 1 binnen twee weken na die
wijziging schriftelijk aan het bestuur mede te delen.
Schorsing
Artikel 9
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in geval het in strijd handelt met
haar/zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het
belang der vereniging of van de vliegsport in het algemeen in ernstige mate heeft
geschaad. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het
lidmaatschap verbonden rechten niet uitgeoefend worden.
2. Het lid kan tegen een schorsing in beroep gaan bij de algemene vergadering.
Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers
Artikel 10
1. De rechten en verplichtingen van een begunstig(st)er kunnen te allen tijde
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage
over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Jaarlijkse bijdragen
Artikel 11
1. a. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd
door:
-contributies van leden;
-donaties;
-subsidies;
-sponsorgelden;
-erfrechtelijke verkrijging;
-inkomsten uit vermogen.
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b. Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene
vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld
die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van
contributiebetaling.
Rechten leden en begunstigers
Artikel 12
Behalve de overige rechten die aan leden en begunstigers bij of krachtens deze
statuten worden toegekend hebben zij het recht:
a. ledenvergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en aan de
beraadslagingen deel te nemen;
b. -met uitzondering van de buitengewone leden en de begunstigers gebruik
te maken van het vliegend materieel tegen de daarvoor geldende
voorwaarden en met in achtneming van het bepaalde in het vliegreglement;
-deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde evenementen;
-het clubembleem te voeren.
Bestuur
Artikel 13
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal
van tenminste drie en ten hoogste negen meerderjarige leden, die door de algemene
vergadering uit de leden worden benoemd. Indien het aantal bestuursleden beneden
het minimum is gedaald, blijft het bestuur toch bevoegd zolang tenminste twee
bestuursleden in functie zijn.
Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer
overeenkomstig deze statuten is samengesteld.
2. Tot lid van het bestuur kunnen slechts die leden worden gekozen die tenminste 2
volledige kalenderjaren lid der vereniging zijn.
3. Ten hoogste één derde der bestuursleden mag behoren tot de categorie der
buitengewone leden. De overige bestuursleden dienen te behoren tot de categorie
der ereleden, leden van verdienste of vliegende leden.
4. De bestuurders worden op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste
vijftien leden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd.
5. Tenminste vier weken voordat de jaarvergadering zal worden gehouden, worden
de vacatures welke bestaan of zullen ontstaan aan de leden medegedeeld.
6. In deze mededeling wordt aan de leden tevens bericht dat zij gedurende veertien
dagen in de gelegenheid zijn kandidaten te stellen. Zodanige kandidaatstellingen
moeten zijn getekend door tenminste vijftien leden en moeten zijn voorzien van een
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verklaring van de kandidaat dat hij bereid is een eventuele benoeming te
aanvaarden.
Einde bestuurslidmaatschap / periodiek aftreden
Artikel 14
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen
tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een
besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen. Voorts kan een bestuurslid worden geschorst door een
besluit genomen met algemene stemmen van alle overige bestuursleden. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verlopen van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na haar/zijn benoeming af, volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van
haar/zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. indien een bestuurslid tot de categorie begunstigers gaat behoren of bij
beëindiging van het lidmaatschap der vereniging;
b. door opzegging van het bestuurslid, mits dit schriftelijk geschiedt met een
opzegtermijn van tenminste drie maanden.
Bestuursfuncties / besluitvorming van het bestuur
Artikel 15
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan en
verdeelt de overige functies. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. In afwijking van het
vorenstaande wordt de voorzitter in functie door de algemene vergadering benoemd.
Een eventuele plaatsvervangend voorzitter wordt door het bestuur uit zijn midden
aangewezen.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en
secretaris ondertekend.
3. Het oordeel van de voorzitter bij staken der stemmen over een besluit is
beslissend. Doch alleen indien zij/hij handelt met in acht name van de overige
bepalingen der wet.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen
van en de besluitvorming door het bestuur gegeven worden.
Bestuurstaak / vertegenwoordiging
Artikel 16
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1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
3. Tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt is het bestuur slechts
bevoegd na goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Aan de stemming voor
het goedkeuringsbesluit kan slechts worden deelgenomen door ereleden, vliegende
leden en leden van verdienste. Het ontbreken van die goedkeuring kan slechts door
de vereniging worden ingeroepen.
4. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het
aangaan van geldleningen - behoudens het bepaalde in lid 5 - en het huren of
verhuren van registergoederen. Het ontbreken van deze goedkeuring kan noch door
de vereniging noch door de wederpartij worden ingeroepen.
5. Het verstrekken van leningen en de verkrijging van niet- registergoederen boven
een bedrag, dat groter is dan het aantal leden vermenigvuldigd met de individuele
jaarcontributie, behoeft goedkeuring van de investeringscommissie.
Vertegenwoordiging
Artikel 17
1. Het bestuur alsmede de voorzitter en secretaris tezamen zijn bevoegd de
vereniging te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ook door een schriftelijke
gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
2. Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht
worden gegeven voorzover het de uitoefening van diens taak betreft.
3. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan het
bepaalde in de leden 3, 4 en 5 van artikel 16.
Jaarverslag / rekening en verantwoording / Kascommissie
Artikel 18
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop
van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
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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. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich 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 te geven van de boeken en bescheiden van de vereniging.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording
strekt het bestuur tot décharge behalve voor wat niet uit de boeken blijkt.
8. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,
benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste
drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording.
Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering
verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan
neemt de algemene vergadering die maatregelen welke door haar in het belang der
vereniging nodig geacht wordt.
Algemene vergaderingen
Artikel 19
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, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt de
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:a. het jaarverslag en de rekening en
verantwoording bedoeld in artikel 18 met het verslag van de aldaar bedoelde
commissie;
b. de benoeming van de in artikel 18 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering;
e. het verslag van de commissie vliegtechnische zaken.
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3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen, van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen 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 die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
artikel 23 of bij advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is, veel gelezen dagblad.
Toegang en stemrecht
Artikel 20
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en
begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem, behoudens het
bepaalde in artikel 16 lid 3.
4. Buitengewone leden hebben één stem ongeacht het aantal bij hen aangeslotenen.
De persoon die namens een buitengewoon lid als bedoeld in artikel 5 lid 4 letter b
stemt, dient voorzien te zijn van een ter beoordeling van het bestuur voldoende
schriftelijke volmacht. Overige leden kunnen hun stem niet bij volmacht uitoefenen,
tenzij het bestuur eenstemmig anders beslist en in de oproep tot de vergadering
kennis heeft gegeven van deze mogelijkheid tot stemming bij volmacht voor de
overige leden.
5. Begunstigers hebben geen stemrecht.
Voorzitterschap / notulen
Artikel 21
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één
der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook
op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering
bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen
opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van
de leden gebracht.
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Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 22
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in eerste lid bedoeld oordeel
de juistheid daarvan betwist, dan 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.
3. Voorzover de statuten of de Wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
4. Als niet uitgebrachte stemmen worden aangemerkt:
stembiljetten die
a. blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld is
of de zaak welke het betreft.
Niet geldig uitgebrachte stemmen, als in dit artikel bedoeld, tellen slechts mee om
het quorum vast te stellen.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de gewone meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming plaats waarbij gestemd wordt tussen die
twee kandidaten die het grootste aantal stemmen op zich verenigden. Indien bij die
tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Stemming over personen geschiedt
schriftelijk als een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming
bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene vergadering.
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9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is
deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent
het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.
Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 23
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister bedoeld in art. 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste
veertien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in artikel 25.
Materieel
Artikel 24
1. Aanschaf, beheer en exploitatie van vliegtechnisch materieel kan geschieden door
de vereniging of, indien zulks besloten wordt door de algemene vergadering, door
middel van een speciaal daartoe opgerichte rechtspersoon.
2. In een afzonderlijke vliegreglement, op te stellen door het bestuur, worden regels
gesteld ten aanzien van het gebruik van het vliegmaterieel en de voorwaarden
waaronder dit materieel aan de leden ter beschikking wordt gesteld, alsmede de
vereisten, waaraan gebruikers van dit materieel dienen te voldoen, Dit reglement
wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Wijzigingen op dit
reglement kunnen plaatsvinden als bepaald in het huishoudelijk reglement.
3. Het bestuur is verplicht om het materieel der vereniging op de gebruikelijke wijze
te doen verzekeren, zowel voor schade aan het materieel als voor de gevolgen der
wettelijke aansprakelijkheid, welke door het gebruik ontstaat.
Statutenwijziging
Artikel 25
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van de algemene vergadering, waartoe is 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
vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
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leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien
wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/
derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste
twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde
van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over een
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. 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.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de
Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.
Ontbinding
Artikel 26
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in
de wet (artikel 2:19 BW) genoemde gevallen.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
de vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der
vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
4. 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 voorzover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden: in liquidatie.
5. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een
door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven
jaren na de vereffening.
Huishoudelijk reglement
Artikel 27
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven
omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en
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entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van
uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het eventuele gebouw der
vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is.
2. Wijziging van het huishoudelijke reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuur dan wel indien dit schriftelijk
wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden der vereniging. De
algemene vergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als het
voorstel tot wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich
over deze wijziging te beraden.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van
of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijking door
de wet of de statuten wordt toegestaan.
Slotbepaling
Artikel 28
In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement
voorziet beslist het bestuur.
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