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ARTICLE 19.
DISSOLUTION.
19.1.

The stipulations contained in Article 18., Paragraphs 1., 2. and 3. shall apply
accordingly to a resolution on dissolution.

19.2.

In the event of dissolution, the allocation of the surplus shall be determined by a
resolution of the General Assembly.

19.2.1. The stipulations contained in Article 18 .. Paragraphs 1., 2. and 3 .. shall also be
applicable accordingly.
19.3.

In the absence of a resolution of the General Assembly, the disposition of the surplus
shall be determined by the last Board members or by the liquidators.
ARTICLE 20.
BYLAWS.

20.1.

The General Assembly may adopt Bylaws as well as one or more sets of other bylaws.

20.2.

Neither Bylaws nor Rules shall be in conflict with the law, also if this should comprise
non-compulsory law, nor with the Constitution.
ARTICLE 21.
GENERAL.

21.1.

In all cases not provided for by the Constitution, the Bylaws or other Rules or in
which difference of interpretation exists, the Board shall decide.
The Appearers are known to me, Notary Public.
THIS INSTRUMENT,
Being executed and made out in single copy was passed in Meerssen on the date mentioned in the Title to
this instrument. After prior pertinent statement of the contents of this instrument had been made to the
persons appearing, these have jointly declared that they had taken notice of the contents of this instrument
and did not desire complete reading of it. This instrument, after the limited reading was signed by the
Appearers and by me, Notary Public.
L.J.Schijven, chairman; A.P. Turowski secretary; I.J.G.M. Schoonbroodt notary public.
Transcript-copy of the Instrument of the amendment of the Constitution of the Association, named:
Nederland-Amerika Instituut Limburg. located in Maastricht, dated March 16th 1989
The document bore the Notary Public's seal:
I.G.J.M. Schoonbroodt, Notary Public in Meerssen.
I certify the above to be faithful translation of the attached document in the Dutch language, seen by me this
thirteenth day of October, nineteen hundred and eighty nine.
P.M.G. Pieters, Sworn Translator at the DISTRICT COURT of MAASTRICHT,

-29-

NAIL Statuten // Articles of Association

NAIL Statuten // Articles of Association

ARTIKEL 19.
ONTBINDING.
19.1.

Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in Artikel 18 . leden 1., 2. en 3. van
overeenkomstige toepassing.

19.2.

In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij
besluit van de Algemene Vergadering.

19.2.1. Op dit besluit is het bepaalde in Artikel 18., leden 1., 2. en 3. eveneens van
overeenkomstige toepassing.
19.3.

Bij gebreke van een besluit van de Algemene Vergadering wordt de bestemming van
het batig saldo vastgesteld door de laatste Bestuursleden of door de vereffenaars.

NAIL

ARTIKEL 20.
REGLEMENTEN.
20.1.

De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk alsmede een of meer andere
reglementen vaststellen .

20.2.

Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die regelend recht bevat,
noch met de Statuten.

NEDERLAND-AMERIKA INSTITUUT LIMBURG

ARTIKEL 21.
ALGEMEEN.
21.1

In alle gevallen, waarin de Statuten, het huishoudelijk reglement of andere
reglementen niet voorzien of waar verschil van interpretatie bestaat, beslist het
Bestuur.
De comparanten zijn mij notaris bekend.
WAARVAN AKTE,
in minuut is verleden te Meerssen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na
zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben
deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

OPGERICHT / FOUNDED IN 1952

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notatis,
ondertekend.
L.J. Schijven voorzitter, A.P. Turowski secretaris,
I.G.J.M.Schoonbroodt notaris.
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ARTIKEL 1.

ARTICLE 18.

NAAM EN ZETEL.
De vereniging draagt de naam:
NEDERLAND - AMERIKA INSTITUUT LIMBURG (afgekort NAIL).
Zij is gevestigd te Maastricht, Nederland.

AMENDING THE CONSTITUTION.
18.1.

The Constitution shall not be subject to any amendments other than by a resolution of
the General Assembly, to which the members have been summoned, while making the
announcement that an amendment of the Constitution is going to be proposed at the
General Assembly.

18.2.

The Board shall ensure that to all members of the Association, at least fifteen days
prior to the deliberation on the motion for amending the Constitution, the proposal is
sent in writing and has also been laid out for inspection by the members until the day
has passed on which the Assembly is held.

18.3.

For adoption of a resolution to amend the Constitution at least half of the members
shall be present.

ARTIKEL 2.
DOEL.
2.1.

Het NEDERLAND-AMERIKA INSTITUUT LIMBURG heeft tot doelstelling het
handhaven en zo mogelijk bevorderen van de sociale, culturele en wetenschappelijke
kontakten tussen de Verenigde Staten van Amerika en Nederland en Limburg in het
bijzonder.

2.2.

Het Instituut denkt deze doelstellingen te realiseren door:
• het houden van bijeenkomsten, excursies, lezingen, filmavonden en maatschappelijke
bijeenkomsten, enz;
• het verspreiden van wetenschappelijke, culturele en algemene informatie aan alle
leden en aan verscheidene studiemedia buiten het verenigingsverband;
• contacten te leggen met Amerikaanse staatsburgers die in Limburg, dan wel elders in
Nederland, voor kortere of langere duur verblijven;
• het verschaffen van faciliteiten en informatie, indien zulks gewenst, aan
Amerikaanse bezoekers;
• kontakten te leggen met Amerikaanse regeringsleiders en Amerikaanse
vertegenwoordigers van handel, industrie, wetenschappelijke en culturele
instellingen;
• het activeren van de interesse van de jeugd onder de Limburgse jeugd in het
bijzonder voor de Verenigde Staten van Amerika;
• het leggen van kontakten met bestaande respektievelijk op te richten organisaties in
Nederland die een gelijk doel beogen en dit door adequate middelen trachten te
bereiken;

18.3.1. A resolution on amending the Constitution shall require at least two/thirds of the valid
votes cast.
18.4.

If at a General Assembly, during which the motion for amending the Constitution is
being deliberated, less than half the number of members is present, the Board shall
convene another General Assembly, to be held within three months from the first.

18.4.1. At this second General Assembly, a resolution on amending the Constitution can be
validly passed with a majority of at least two/thirds of the votes cast, irrespective of
the number of members present.
18.5.

The amending of the Constitution shall become effective after a notary public
instrument has been prepared, the instrument has been passed before a Notary Public,
and entry has been made in the Register of Associations of the Chamber of Commerce
in Maastricht.

• alle wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevordelijk kunnen zijn.
ARTIKEL 3.
DUUR
3.1.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
-2-
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ARTICLE 1.

ARTIKEL 18.

NAME and SEAT.

STATUTENWIJZIGING.
1.1.
18.1.

18.2.

18.3.

In de Statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de Algemene Vergadering, waartoe de leden zijn opgeroepen met de
mededeling dat in de Algemene Vergadering wijziging van de Statuten zal worden
voorgesteld.
Het Bestuur draagt zorg dat alle leden van de vereniging tenminste vijftien dagen
voorafgaande aan de behandeling van het voorstel ter wijziging van de Statuten het
voorstel schriftelijk wordt toegezonden alsook voor de leden ter inzage ligt tot na
afloop van de dag waarop de Vergadering wordt gehouden.

18.4.

NEDERLAND - AMERIKA INSTITUUT LIMBURG (abbreviated NAIL).
1.2.

PURPOSE.
2.1.

The Nederland-Amerika Instituut Limburg has as its objectives the maintaining and,
where possible, the promoting of the social, cultural and scientific contacts between
the United States of America and The Netherlands, and Limburg in particular.

2.2.

The Institute intends to realize these objectives by:
•

Indien in een Algemene Vergadering, waarin het voorstel tot Statutenwijziging aan de
orde is, niet de helft van het aantal leden aanwezig is, dan wordt door het Bestuur een
nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen, te houden binnen drie maanden na de
eerste.

•
•
•
•

18.4.1. In deze tweede Algemene Vergadering kan een besluit tot Statutenwijziging
rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
18.5.

It is located in Maastricht, The Netherlands.

ARTICLE 2.

Voor het nemen van een besluit ter wijziging van de Statuten dient tenminste de helft
van de leden aanwezig te zijn.

18.3.1. Een besluit tot Statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.

The Association bears the name of:

•

De Statutenwijziging treed in werking nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt,
de akte verleden is en de inschrijving heeft plaats gevonden in het verenigingsregister
bij de Kamer van Koophandel te Maastricht.

•
•

Organizing meetings, excursions, lectures, film evenings, and social gatherings
etc;
Disseminating scientific, cultural and general information to all members and to
various educational institutions outside the Association;
Establish contacts with American citizens who, for a shorter or longer period,
reside in Limburg or elsewhere in The Netherlands;
Provide facilities and information to American visitors upon request;
Establish contacts with American leaders of government and American
representatives of trade, industry, scientific and cultural institutions;
Stimulating interest in youth and of Limburg youth in particular, in the United
States of America;
Establishing contacts with other organizations in the Netherlands, whether
existing or still to be founded, which have the same purpose in view and who
attempt to realize this with the aid of adequate means;
All legal means that may be conducive to the objectives of the Association.
ARTICLE 3.
DURATION.
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3.1.

The Association is formed for an indefinite period.
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16.3.

The Association does not allow casting of the votes in the General Assembly by
proxy.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS.
4.1.

De vereniging kent de navolgende categoriën van leden:
a.
b.
c.

16.3.1. A ballot shall only be handed to the members who are present and shall be filled out
by them personally or by one of their family.

gewone leden;
ereleden;
begunstigers / donateurs.

ARTICLE 17.
ADOPTION OF RESOLUTIONS AT THE GENERAL ASSEMBLY.

4.1.1.

Gewone leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt
en als gewoon lid tot het lidmaatschap zijn toegelaten.

4.1.2.

Ereleden van de vereniging zijn die natuurlijke personen die op voorstel van het
Bestuur als zodanig, wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging, door de
Algemene Vergadering worden benoemd.

4.1.3.

Begunstigers/donateurs zijn diegenen die zich bereid verklaard hebben de vereniging
financiëel te steunen met een door de Algemene Vergadering vast te stellen minimum
bijdrage en als zodanig door het Bestuur zijn toegelaten.

4.2.

Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden,
ereleden alsook de begunstigers/donateurs zijn opgenomen.

4.3.

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar
noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

17.1.

If not stipulated to the contrary by the Constitution or by law, all resolutions of the
General Assembly shall be adopted at least by absolute majority of the valid votes
cast. Absolute majority shall be understood to mean the first integer in excess of half
the valid votes cast.

17.2.

Voting on persons shall be in writing, and oral on items, unless the Chairman or the
General Assembly should decide differently.

17.3.

If the votes, other than on the appointment of persons, should be equal, the motion
shall be considered rejected.

17.4.

If in the voting on the appointment of persons none of them should have obtained the
required majority, a second, free ballot round, shall be held. The person who gets the
most votes in this second ballot is elected. If in this reballoting the votes should be
equal, the winner is decided by a drawing.

17.5.

The Chairman's judgement, pronounced at the General Assembly, that a resolution has
been carried by the General Assembly, shall be decisive. The same shall apply to the
contents of the resolution adopted, in so far as the voting concerned a motion which
was not laid down in writing.

ARTIKEL 5.
TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP.
5.1.

Een ieder die lid van de vereniging wil worden geeft zich daartoe schriftelijk op bij de
secretaris.

17.6.

As long as all members and honorary members are present at a General Assembly,
valid resolutions can be adopted unanimously on all subjects put up for deliberation.

5.1.1.

De opgave bevat tenminste de voornamen, de naam en het adres alsmede de
geboortedatum.

17.6.1.

5.1.2.

De opgave dient voorzien te zijn van de handtekening van tenminste twee leden van
de vereniging die de aanvraag voor het lidmaatschap ondersteunen.

Also in relation to an amendment of the Constitution or dissolution - even if there has
been no summoning or if this has not taken place in the stipulated manner, or if any
other rule on this summoning and holding of General Assemblies or a formality
related thereto has not been duly observed.

17.7.

After the Chairman has declared the Assembly closed, the General Assembly can no
longer pass binding resolutions.
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De vereniging staat niet toe dat per machtiging aan een stemming in de Algemene
Vergadering wordt deelgenomen.

16.3.1. Slechts aan de persoonlijk aanwezige leden wordt een stembriefje uitgereikt in te
vullen door hen persoonlijk of wel door een van hun huisgenoten.

ARTICLE 4.
MEMBERS AND CONTRIBUTORS.
4.1.

The Association recognizes the following categories of members:

ART1KEL 17.
a.
b.
c.

BESLUITVORMING lN DE ALGEMENE VERGADERING.
17.1.

Voorzover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
Algemene Vergadering genomen met tenminste volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte sremmen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan het eerste gehele
getal boven de helft der geldig uitgebrachte stemmen.

17.2.

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de Voorzitter
of de Algemene Vergadering anders besluit.

17.3.

Indien bij stemming, anders dan over benoeming van personen, de stemmen staken
wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

17.4.

17.5.

17.6.

Indien bij stemming over de benoeming van personen geen van hen de vereiste
meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede vrije stemming gehouden. Degene, die
bij deze herstemming de meeste stemmen verkrijgt is gekozen. Indien bij herstemming
de stemmen staken, dan beslist het lot.
Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de Voorzitter, dat door de
Algemene Vergadering een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van het genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
Zolang in een Vergadering alle leden en ereleden aanwezig zijn, kunnen met algemene
stemmen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen.

17.6.1. Ook met betrekking tot Statutenwijziging of ontbinding, al heeft geen oproeping plaats
gehad of is deze niet op voorgeschreven wijze geschied, of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van Algemene Vergaderingen of een daarmede
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
17.7.

Nadat de Voorzitter de Vergadering voor gesloten heeft verklaart kan de Algemene
Vergadering geen bindende besluiten meer nemen.

Regular members;
Honorary members;
Sustaining Members and Contributors.

4.1.1.

Regular members are persons who have reached the age of sixteen and have been
admitted to membership as regular members.

4.1.2.

Honorary members of the Association are those persons who, on the proposal of the
Board in view of special merits for the Association are appointed as such by the
General Assembly.

4.1.3

Sustaining Members and Contributors are those persons who have declared their
willingness to financially support the Association with a minimum contribution to be
fixed by the General Assembly and who have been admitted as such by the Board.

4.2.

The Board shall keep a register recording the names and addresses of the members, of
the honorary members, as well as of the sustaining members/contributors.

4.3.

Membership in the Association is personal and, hence, neither transferable nor subject
to acquisition by hereditary succession.
ARTICLE 5.
ADMISSION TO MEMBERSHIP.

5.1.

Anyone wishing to become a member of the Association shall, to that end, submit a
written application to the Secretary.

5.1.1.

The application shall at least contain first names, family name, and address, as well as
the date of birth.

5.1.2.

The application shall bear the signatures of at least two members of the Association
who support the application for membership.
-5-
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5.2.

Het Bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden en begunstigers.

5.3.

Bij niet toelating door het Bestuur van een gewoon lid kan de Algemene Vergadering
op verzoek van het adspirant-lid alsnog tot toelating besluiten.

5.4.

Bij toelating tot het lidmaatschap geeft de Secretaris onverwijld de beslissing
schriftelijk ter kennis aan de kandidaat met vermelding per ingang van wanneer het
lidmaatschap ingaat.

5.5.

Het Bestuur dient de niet-toelating tot het lidmaatschap schriftelijk mede te delen aan
het aspirant-lid binnen drie maanden na gedaan verzoek, met verwijzing naar het
bepaalde in lid 3 van dit artikel. Het Bestuur is niet verplicht opgave van redenen te
doen.
ARTlKEL 6.
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15.3.

Other General Assemblies shall be held as often as the Board considers this desirable.
The General Assemblies shall be convened by the Board, with due observance of an
eight-day period. The convening shall be effected by written announcement to be sent
to all members.

15.4.

Furthermore, the Chairman and the Secretary -invariably equally authorized to such
effect in this case- shall convene a General Assembly on a date not exceeding four
weeks, at the written request of such a number of members as are authorized to cast a
one/tenth portion of the votes at the General Assembly, to deal with the agenda items
stated in writing in the request.

15.4.1. If such request should not be complied with within fourteen days, the applicants may
themselves proceed to convening in conformity with the manner in which the Board
convenes the General Assembly, or by advertisement in a widely circulated newspaper
of the town where the Association is located.
15.5.

The agenda of the General Assembly shall be established by the Board, with due
observance of what has been stipulated in this Article. At the written request of such a
number of members as are authorized to give a one/tenth portion of the votes at the
General Assembly, the Board shall place a certain item on the agenda, provided such a
request is received at least two weeks before the General Assembly, not counting the
day of receipt and the day of the Assembly.

15.6.

If such a request is not received prior to the day determined for this purpose, the Board
may as yet decide to put the stated item on the Assembly agenda.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
6.1.

Het lidmaatschap eindigt:
•
•
•
•

door overlijden van het lid;
door opzegging door het lid met inachtneming van het daartoe bepaalde;
door opzegging namens de vereniging;
door ontzetting.

6.2

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan ten allen tijde geschieden en zonder
inachtneming van een opzeggingstermijn. Zij geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving aan de secretaris.

6.3.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan ten allen tijde geschieden
door het Bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste twee
weken, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan
zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het
lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de Statuten
voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.

15.6.1. The Secretary shall then inform the members of this in writing.
15.6.2. Should a statement of this nature not have been made, the General Assembly may
decide not to deal with the stated items. If a stated item is not dealt with, it shall be
placed on the agenda of the next General Assembly.
ARTICLE 16.
ADMITTANCE AND VOTING RIGHTS.
16.1.

Admittance to the General Assemblies shall have all regular members and honorary
members and their family that have not been suspended.

16.2.

Only non-suspended members shall have voting right.

16.2.1. Voting members of the Association are:
6.3.1.

6.3.2.

De opzegging door het Bestuur kan onmiddelijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
-6-

•

every regular member;

•

every honorary member.
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15.3.

15.4.

15.4.1.

15.5.

15.6.

Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit
wenselijk acht. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur,
met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door
een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
Voorts zijn de Voorzitter en de Secretaris - daartoe in dit geval steeds gelijkelijk
bevoegd - verplicht tot het bijeenroepen van een algemene Vergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de Algemene
Vergadering, ter behandeling van de bij dit verzoek schriftelijk opgegeven
agendapunten.
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5.2.

The Board decides on the admission of regular members and sustaining members.

5.3.

In case of non-admission as a regular member by the Board, the General Assembly
may yet allow admission at the request of the candidate-member.

5.4.

Upon admission the Secretary shall forthwith notify the candidate in writing of the
admission, with the date on which the membership is to take effect.

5.5.

The Board shall notify the candidate-member in writing of the non-admission to the
membership within three months after the application was made, while referring to the
stipulations contained in Paragraph 3. of this Article. The Board need not assign
reasons.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig de
wijze waarop her Bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept of bij advertentie in
tenminste een veelgelezen dagblad ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is.
De agenda van de Algemene Vergadering wordt door het Bestuur vastgesteld met
inachtneming van hetgeen in dit artikel bepaald is. Op schriftelijk verzoek van een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der
stemmen in de Algemene Vergadering, is het Bestuur verplicht een opgegeven punt op
de vergaderagenda te plaatsen, mits een zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste
twee weken voor de Algemene Vergadering, de dag van ontvangst en van de
Vergadering niet meegerekend.

ARTICLE 6.
TERMINATION OF MEMBERSHIP.
6.1.

a.
b.
c.
d.

Wordt een dergelijk verzoek niet ontvangen voor de hiervoor bepaalde dag, dan kan
het Bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de vergaderagenda te plaatsen.

15.6.1. De Secretaris doet daarvan onverwijld schriftelijke mededeling aan de leden. Heeft
een zodanige mededeling niet plaats gevonden, dan kan de Algemene Vergadering
besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.
15.6.2. Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt opgenomen, zal het op de
agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering moeten worden geplaarst.

The member's notice to terminate the membership may be given at all times and
without observance of a term of notice. It shall become effective by written
notification to the Secretary.

6.3.

Notice of termination of the membership on behalf of the Association may at all times
be given by the Board, with due observance of a term of notice of at least two weeks if
the member has not fully met his financial obligations towards the Association after
having been summoned in writing to do so, and also if the member has ceased to fulfil
the qualifications of membership made at any one time by the Constitution.

6.3.1.

Notice of termination by the Board may result in immediate discontinuance of the
membership if the Association cannot be reasonably required to allow the membership
to continue.

6.3.2.

Notice of termination shall invariably be given with assignment of reason(s).

TOEGANG EN STEMRECHT.
Toegang tot de Algemene Vergaderingen hebben alle gewone leden en ereleden en
hun huisgenoten welke niet geschorst zijn.

16.2.

Alleen niet geschorste leden hebben stemrecht.

16.2.1. Stemgerechtigde leden van de vereniging zijn:
•

e1k gewoon lid;

•

e1k erelid.
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by the member's death;
by the member's own notice of termination, under due adherence to the relevant
rules;
by notice of termination given on behalf of the Association;
by expulsion.

6.2.

ARTIKEL 16.

16.1.

The membership is terminated:
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6.4.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

6.4.1.

De ontzetting geschiedt door het Bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het
besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt.

6.4.2.

De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Een beroepschrift dient te worden
ingediend bij de Secretaris.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.6.

6.7.
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14.5.

The General Assembly shall annually appoint an Audit Committee of at least three
persons from among the members who are not on the Board.

14.5.1.

The Audit Committee shall audit the Board's accounts and report its findings to the
General Assembly.

14.6.

If the auditing of the accounts should call for special knowledge, the Audit Committee
may be assisted by an expert for the account of the Association.

14.6.1.

The Board shall furnish the Audit Committee with any information they want, to show
them the cash register and values if desired, and to a1low them to inspect the books
and receipts of the Association.

Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan worden op de
eerstvolgende door het Bestuur voorgenomen Algemene vergadering, roept het
Bestuur binnen vier weken na ontvangst van het ingediende beroep een Algemene
Vergadering bijeen ter behandeling van het beroep.
De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het
beroep op de Algemene Vergadering te verdedigen .
Indien het beroep ongegrond wordt verklaard en indien de agenda van de betreffende
Vergadering geen andere punten bevat dan de opening, notulen van de vorige
Vergadering, behandeling van het beroep, rondvraag en sluiting, is de betrokkene
aansprakelijk voor de kosten van het bijeenroepen en het houden van de Vergadering
tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en kan hij de
lidmaatschapsrechten niet uitoefenen; evenwel met dien verstande dat hij bevoegd is
de Algemene Vergadering, waarin op het beroep wordt beslist, bij te wonen en aldaar
het woord te voeren. De geschorste heeft echter geen stemrecht.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het
lid verschuldigd.
ARTlKEL 7.
SCHORSING.

7.1.

In de gevallen, genoemd in Artikel 6, lid 1 onder d., kan het Bestuur een lid als
zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het Bestuur niet voldoende
termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.

7.2.

Het bepaalde in Artikel 6, lid 4., vanaf de tweede volzin,lid 5. en lid 6. is van
overeenkomstige toepassing.
-8-

ARTICLE 15.
GENERAL ASSEMBLY.
15.1.

In the Association all competency shall accrue to the General Assembly which has not
been entrusted by law or by the Constitution to other bodies.

15.2.

The General Assembly («The Annual Meeting") shall be held annually, at the latest
four months following the end of the calendar year, except in case of extension of this
period by the General Assembly.

15.2.1.

At this General Assembly, the following matters shall come under review among
others:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

the Minutes of the previous General Assembly;
the Board's report on the past Association year;
the Board's accounting referred to in Article 14., Par. 4.;
the report by the audit committee;
the budget for the next Association year;
the appointment of the audit committee;
the filling of any Board vacancies;
the proposals from the Board or the members mentioned in the convening notice
for the General Assembly or a timely supplement thereto;
other business.

-21-
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6.4.

Expulsion from membership can occur only if a member acts in violation of the
Association's Constitution, its Bylaws or Resolutions, or adversely affects the
Association in an unreasonable manner.

14.5.1. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording door het Bestuur en
brengt aan de A1gemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen.

6.4.1.

The expulsion shall be made by the Board, which shall inform the member concerned
of its decision as soon as possible, with indication of reason(s).

14.6.

6.4.2.

The party concerned shall be entitled to appeal to the General Assembly within one
month from receipt of the notification. A notice of appeal shall be submitted to the
Secretary.

6.5.

Unless the party concerned declares that the appeal may be attended to at the next
General Assembly planned for by the Board, the Board shall convene a General
Assembly to deal with the appeal within four weeks from receipt of the filed appeal.

6.5.1.

The party concerned shall be given the opportunity to defend himself during the
appeal at the General Assembly.

6.5.2.

If the appeal should be dismissed, and if the agenda of the Assembly in question
should not contain any other points than the Opening, the Minutes of the previous
Assembly, the conduct of the appeal, the question put by the Chair, and the closure,
the party concerned shall be liable for the costs of the convening and holding the
Assembly unless decided against by the General Assembly.

6.6.

During the term of the appeal and pending the appeal the member shall be suspended
and not able to exercise the membership rights; with the understanding, however, that
he shall be entitled to attend the General Assembly deciding on the appeal and there to
take the floor. However, the suspended party shall have no voting rights.

6.7.

In case the membership should end in the course of the official year for whatever
reason or cause, the annual membership dues shall nevertheless be owed in full by the
member.

14.5.

De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van
tenminste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere kennis, dan kan
de kascommissie zich voor rekening van de vereniging laten bijstaan door een
deskundige.

14.6.1. Het Bestuur is verplicht aan de kascommisie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de
boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
ARTIKEL 15.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
15.1.

Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de Statuten aan andere organen zijn opgedragen.

15.2.

Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het kalenderjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de Algemene Vergadering, wordt de Algemene Vergadering
("de Jaarvergadering") gehouden.

15.2.1. In deze Algemene Vergadering dienen ondermeer aan de orde te komen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
het Bestuurlijk verslag over het afgelopen verenigingsjaar;
de rekening en verantwoording zoals bedoeld in Anikel 14., lid 4.;
verslag van de kascommissie;
de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar;
de benoeming van de kascommissie;
voorziening in de eventuele vacatures binnen het Bestuur;
voorstellen van het Bestuur of de leden, vermeld in de oproeping van de Algemene
Vergadering of een tijdige aanvulling daarop;
de rondvraag.

ARTICLE 7.
SUSPENSION.
7.1.

In the case mentioned in Article 6, par. 1. d., the Board may suspend a member for a
maximum of three months, if the Board considers the grounds insufficient todecide on
expulsion.

7.2.

The stipulations of Article 6., par. 4. from the second sentence, through par.s. 5. and
6., are applicable accordingly.
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ARTICLE 13.

ARTIKEL 8.

BOARD MEETING.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.
8.1.

Gewone leden, ereleden alsmede hun huisgenoten, hebben het recht aan alle door de
vereniging te houden aktiviteiten deel te nemen.

8.2.

Gewone leden en ereleden hebben het recht alle Algemene Vergaderingen bij te
wonen, het woord te voeren, voorstellen en amendementen in te dienen alsook het
stemrecht uit te oefenen .

8.2.1.

Huisgenoten van de leden en/of ereleden hebben het recht de Algemene
Vergaderingen bij te wonen, doch hebben geen stemrecht.

8.3.

Onverminderd het overige bij de wet of in deze Statuten bepaalde, hebben de leden
van de vereniging het recht om van de door het Bestuur aan te wijzen faciliteiten en
eigendommen gebruik te maken.

8.3.1.

Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande- of nog te makenreglemen ten, besluiten en gebruiken, en onder de voorwaarden, zoals door het
Bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.

8.4.

Alle leden zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de bepalingen van de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement, alsmede de door de bevoegde organen
genomen besluiten.

8.4.1.

Zij zijn verplicht zich waardig te gedragen volgens de algemene fatsoensnormen zoals
deze in het normale verkeer met anderen geldend zijn.

8.5.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

8.6.

a.

de contributie van de leden;

b.

de bijdragen van de leden en hun introducés voor deelname aan de door de
vereniging georganiseerde evenementen.

c.

donaties en/of subsidies;

d.

schenkingen en legaten;

e.

gelden op andere wettige wijze verkregen.

13.1.

The Chairman shall decide where and when a Board meeting will be held. He shall
convene a meeting at the request of at least two Board members.

13.2.

The chairman shall establish the agenda. He shall be obliged to place a certain item on
the agenda at the request of at least two Board members.

13.3.

The Chairman shall have the authority to close the deliberations on a certain subject
unless the Board decides otherwise.

13.4.

If the votes are equally divided the Chairman shall have a decisive vote.

13.5.

The Secretary shall keep minutes, unless the Board decides that a list of resolutions is
sufficient. The minutes casu quo the resolution list shall be accepted by the Board at
the next Board meeting.
ARTICLE 14.
ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENT.

14.1.

The Association's official year and financial year shall coincide with the calendar year.

14.2.

During the calendar year, the Board shall be held to have such records made of the
financial position of the Association that they reflect its rights and liabilities at all
times.

14.3.

The Treasurer shall see to punctual payment to the Association of all receipts, as well
as to punctual payment of the Association's debts.

14.3.1. If this should be impossible, he shall immediately inform the Board in order that
personal liability of the Board members pursuant to the law is avoided.

De door de leden verschuldigde contributie voor het lidmaatschap, alsook de
minimum bijdragen voor de begunstigers, worden door de Algemene Vergadering
jaarlijks vastgesteld.
-10-

14.4.

At the General Assembly referred to in Art. 15., the Board shall render an account of
their administration of the Association's affairs during the past financial year, by
submitting a balance sheet and a statement of revenues and expenditures.

14.4.1. Following the expiration of the period concerned every member may demand in law
such an account from the Board.
-19-

NAIL Statuten // Articles of Association

NAIL Statuten // Articles of Association

ARTIKEL 13.

ARTICLE 8.

BESTUURSVERGADERING.

RIGHTS AND OBLIGATIONS.

13.1.

De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij
is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

8.1.

Regular members and honorary members, as well as their families, shall have the right
to attend all activities organized by the Association.

13.2.

De Voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de
agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

8.2.

Regular members and honorary members shall have the right to attend all General
Assemblies, to take the floor, co submit proposals and amendments, and also to
exercise the right of voting.

13.3.

De Voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een bepaald aan de orde
zijnd onderwerp te sluiten. tenzij het Bestuur anders besluit.

8.2.1.

Family of the members and/or honorary members shall have the right to attend the
General Assemblies, but shall not have the right to vote.

13.4.

Bij het staken van stemmen heeft de Voorzitter een beslissende stem.

8.3.

13.5.

De Secretaris houdt de notulen bij tenzij het Bestuur besluit te volstaan met een
besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijst worden door het Bestuur
vastgesteld op de eerstvolgende Bestuursvergadering.

Without prejudice to the stipulations of the Law or this Constitution, the members of
the Association shall have the right to make use of the facilities and properties
identified by the Board.

8.3.1.

Such use shall take place in conformity with the rules, resolutions and customs,
whether existent or still to be drawn up, and on the conditions that have been or will
be established by the Board.

8.4.

It shall be incumbent upon all members to conform to the stipulations of the
Constitution and the Bylaws, as well as to resolutions made.

8.4.1.

They are obligated to behave in a dignified manner in accordance with the general
standards of decency practices in the normal relations with others.

8.5.

The Association's financial means shall consist of:

ARTlKEL 14 .
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING.
14.1.

Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging vallen samen met het
kalenderjaar.

14.2.

Het Bestuur is verplicht gedurende het kalenderjaar van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekeningen te doen houden dat daaruit ten allen tijde haar
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

14.3.

De Penningmeester draagt zorg voor een stipte afdracht aan de vereniging van alle
ontvangsten alsook stipte betaling van de schulden van de vereniging.

a.
b.

14.3.1. Bij onmogelijkheid dient deze daarvan het Bestuur terstond op de hoogte te brengen,
teneinde persoonlijke aansprakelijkheid voor de Bestuurders op grond van de wet te
kunnen voorkomen.
14.4.

Het Bestuur brengt op de in Artikel 15. bedoelde Algemene Vergadering zijn rekening
en verantwoording uit over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde Bestuur, onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten.

14.4.1. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording inrechte van
het Bestuur vorderen.
-18-

c.
d.
e.
8.6.

membership dues;
payments by members and their guests for participation in events organized by
the Association;
donations and/or subsidies;
gifts or legacies;
funds legally obtained in another manner.

Membership dues owed by the members, as well as the minimum donations by the
sustaining members and the contributors shall be fixed annually by the General
Assembly.
-11-
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ARTICLE 11.

Het Bestuur bepaalt wanneer en op welke wijze de leden aan hun financiele
verplichtingen tegenover de vereniging moeten voldoen.

8.8.

Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van de
betrokkene.

8.8.1.

De invordering van gelden met buitengewone middelen zoals door tussenkomst van
een incassobureau of deurwaarder, geschiedt krachtens een daartoe genomen Bestuurs
besluit.
ARTIKEL 9.

BOARD DUTIES, COMMITTEES, AND REPRESENTATION.
11.1.

Except for the limitations contained in this Constitution, the Board shall be entrusted
with the administration of the Association in all its aspects, with upholding the
stipulations of the Constitution and the Bylaws, as well as with all resolutions made by
the competent bodies of the Association. The Board shall be charged with the general
management and control of the Association and shall make any decisions to that effect
which are not explicitly reserved to the General Assembly.

11.2.

The Board shall see to the entries, relating to the Association, in the Register of
Associations of the Chamber of Commerce at Maastricht, in conformity with the
relevant stipulations of Article 29., Book 2. of the Civil Code.

11.3.1.

Following approval by the General Assembly, the Board shall be authorized to
conclude agreements on the purchase, alienation or encumbrance of property, to
conclude agreements by which the Association binds itself as surety or co-debtor,
answers for a third party, or binds itself as security for a debt of a third party. The
limitations of the representative competence mentioned in the preceding sentence shall
be subject to appeal by or against third parties.

BESTUURSBEVOEGDHEID.
9.1.

Het Bestuur is bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen
aan te gaan, noodzakelijk voor het behoorlijk besturen van de vereniging, met
inachtneming van het bepaalde in de Artikelen 11. en 12. van deze Statuten.
ARTIKEL 10.
HET BESTUUR.
SAMENSTELLING EN BENOEMING VAN HET BESTUUR.

10.1.

Het Bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal negen Bestuursleden.

10.2.

De Bestuursleden worden door de Algemene vergadering gekozen uit de leden met
inachtneming van het hierna bepaalde.

11.3.2. The Board shall require the General Assembly's approval on decisions to rent, to let, or
in another way acquiring or giving, the use or benefit of property, as well as on the
conclusion of agreements under which the Association is granted a bank credit, with
the understanding that the lacking of such approval cannot be appealed to by, or
against third parties.
11.4.

10.2.1. De gekozen Bestuursleden kiezen uit hun midden de Voorzitter, de vice-Voorzitter, de
Penningmeester en de Secretaris.
10.2.2. De Voorzitter van de vereniging dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en
geschrift .
10.3.

ARTICLE 12.

Tenminste vier Bestuursleden, waaronder de Voorzitter, de vice-Voorzitter, de
Penningmeester en de Secretaris dienen meerderjarig te zijn. Deze vier genoemde
bestuursleden vormen tevens gezamenlijk het dagelijks Bestuur.

10.3.1. Bij afwezigheid van de Voorzitter wordt deze vervangen door de vice-Voorzitter;
10.3.2. Bij afwezigheid van de Penningmeester wordt deze vervangen door de Secretaris;
-12-

The Board shall be authorized, without prejudice of their own responsibilities, to have
certain parts of their duties performed by committees appointed for that purpose by the
members and/or the Board. On these committees, which are preferably comprised of
persons with expert relevant knowledge, at least two members and one Board member
shall have a seat. The composition of the established committees shall be made known
to the General Assembly.

REPRESENTATION.
12.1.

The Association shall, both judicially and extra judicially, be represented by the
Chairman and the Secretary together or by the Chairman and the Vice-Chairman
together.
-17-
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8.7.

The Board shall determine when and in what way members have to meet their
financial obligations towards the Association.

8.8.

All costs incurred through collection of funds shall be for the account of the party
concerned.

8.8.1.

Collection of funds with extraordinary means, such as the intermediary of a collecting
agency or a process server, shall take place following a decision of the Board made to
that effect.

BESTUURSTAAK, COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGING.
11.1.

11.2.

11.3.1

Behoudens de beperkingen in deze Statuten, is het Bestuur belast met het besturen van
de vereniging in al haar facetten, de handhaving van de bepalingen van de Statuten en
het huishoudelijk reglement alsmede alle door de bevoegde verenigingsorganen
genomen besluiten. Het Bestuur is belast met de algehele leiding en het beheer van de
vereniging en neemt daartoe alle benodigde besluiten die niet expliciet zijn
voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
Het Bestuur draagt zorg voor de inschrijvingen met betrekking tot de vereniging in het
verenigingenregister van de Kamer van Koophandel te Maastricht overeenkomstig het
daartoe bepaalde in Artikel 29., Boek 2. van het Burgelijk Wetboek.
Het Bestuur is, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsren tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. Op de in de vorige volzin
genoemde beperkingen van de vertegenwoordiging- bevoegdheid van het Bestuur kan
door of tegen derden geen beroep worden gedaan.

11.3.2. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene Vergadering voor besluiten tot
het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van
register goederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de
vereniging een bankkrediet wordt verstrekt, met dien verstande dat op het ontbreken
der goedkeuring door of tegen derden geen beroep kan worden gedaan.
11.4.

Het Bestuur is bevoegd, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheden, bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die daartoe door de leden
en/of het Bestuur worden benoemd. ln deze commissies, die bij voorkeur gevormd
worden door ter zake deskundige personen, hebben tenminste zitting twee leden en
een Bestuurslid. De samenstelling van de ingestelde commissies dient aan de
A1gemene Vergadering te worden bekend gemaakt.
ARTlKEL 12.
VERTEGENWOORDING.

12.1.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Voorzitter en de
Secretaris gezamenlijk of door de Voorzitter en de vice-Voorzitter gezamenlijk.
-16-

ARTICLE 9.
BOARD AUTHORlTY.
9.1.

On behalf of the members, the Board shall be authorized to negotiate rights and enter
into commitments necessary for the proper conduct of the Association, with due
observance of the stipulations of Articles 11. and 12. of this Constitution.
ARTICLE 10.
BOARD
COMPOSITION AND APPOINTMENT OF THE BOARD.

10.1.

The Board of the Association shall be comprised of at most nine Board members.

10.2.

Board members shall be elected by the General Assembly from amongst the members,
with due observance of what is stipulated below.

10.2.1. The elected Board members choose from their midst the Chairman, the ViceChairman, the Treasurer, and the Secretary.
10.2.2. The Chairman of the Association shall have command of the Dutch language in the
spoken word and in writing.
10.3.

At least four Board members, amongst them the Chairman, the Vice-Chairman, the
Treasurer, and the Secretary shall be of age. These four appointed Board members,
together, shall at the same time form the executive board.

10.3.1. In the absence of the Chairman, the Vice-Chairman shall stand in;
10.3.2. In the absence of the Treasurer, the Secretary shall stand in;
-13-
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10.3.3. Bij afwezigheid van de Secretaris wordt per ad-hoc beslissing de vervanging geregeld
door het Bestuur.

10.3.3. In the absence of the Secretary, the standing in shall be determined by the Board by ad
hoc decision.

10.4.

10.4.

Elk Bestuurslid wordt gekozen voor een zittingsperiode van drie jaren.

Every Board member shall be elected for a period of three years.

10.4.1. Een Bestuurslid kan maximaal twee aaneensluitende zittingsperioden van elk drie
jaren zitting nemen in het Bestuur.

10.4.1. Every Board member shall take a seat on the Board for at most two consecutive
periods of three years each.

10.4.2

Hierna geldt er een verplichte wachtperiode van drie jaren om opnieuw een functie in
het Bestuur te vervullen.

10.4.2. Thereafter a compulsory waiting-period of three years shall apply before a Board
function may be held again.

10.4.3. Het Bestuur draagt zorg voor het samenstellen van een rooster van aftreden. In
verband met de continuiteit van het Bestuur zijn de Voorzitter. de Secretaris en de
Penningmeester nooit gelijktijdig aftredend.

10.4.3. The Board shall establish an order of rotation. With a view to the continuity of the
Board the Chairman, the Secretary, and the Treasurer shall at no time step down
simultaneously.

10.4.4. Aftredende Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar voor een tweede periode van drie
jaren.

10.4.4

Stepping down Board members shall be re-eligible forthwith for a second period of
three years.

10.4.5. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd. neemt op het rooster van aftreden de
plaats van zijn/haar voorganger in.

10.4.5

Whoever has been appointed to an intermediate vacancy, shall take the place of his/her
predecessor in the order of rotation.

10.5.

Gekozen en benoemde Bestuursleden aanvaarden hun funktie terstond na hun
benoeming door de Algemene Vergadering. Alleen de Algemene Vergadering kan
voor de aanvaarding van de funktie een ander tijdstip vaststellen.

10.5.

Elected and appointed Board members shall accept their functions immediately after
their appointment by the General Assembly. Only the General Assembly shall be
competent to establish a different point of time for the acceptance of the function.

10.6.

Alle Bestuursleden worden benoemd, geschorst of ontslagen bij besluit van de
Algemene Vergadering.

10.6.

All Board members shall be appointed, suspended or dismissed by resolution of the
General Assembly.

10.6.1. Een Bestuurslid kan ten allen tijde zelf ontslag nemen.

10.6.1. A Board member may at all time resign on his own accord.

10.6.2. De schorsing van een Bestuurslid welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door
een ontslag, eindigt door verloop van de tijd.

10.6.2. The suspension of a Board member not followed by dismissal within three months
shall end through elapse of the time.

10.6.3. Schorsing van een Bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens de schorsing in
als Bestuurslid.

10.6.3. Suspension of a Board member as a member of the Association shall at the same time
mean suspension as a Board member.

10.6.4. Beeindiging van het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in het einde van het
Bestuurslidmaatschap.

10.6.4. Termination of Association membership shall also mean termination of Board
membership.

10.7.

Bij een vacature in het Bestuur wordt binnen twee maanden een Algemene
Vergadering gehouden ter vervuIling daarvan, tenzij het Bestuur besluit met de
vervuIling van de vacature te wachten tot de eerstkomende door het Bestuur
voorgenomen Algemene Vergadering.

10.7.

In case of a vacancy in the Board, a General Assembly shall be held within two
months to fill the vacancy unless the Board should decide that filling the vacancy
should wait until the next General Assembly planned by the Board.

10.8.

10.8.

De wijze van kandidaatsteIling voor een Bestuurlijke funktie, de verkiezing van de
Bestuursleden, de wijze van stemmen, dient nader te worden bepaald per
Huishoudelijk Reglement.

Procedures for the nomination of candidates for a Board function, the election of the
Board members and voting shall be defined in more detail in the Bylaws.
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