STATUTEN

Artikel 1: naam
De vereniging is opgericht op 01-02-2012 en draagt de statutaire naam 'Speciaalclub
Kleurkanarie Noord-Nederland”, afgekort als SKNN en wordt verder als zodanig genoemd.
De SKNN is ingeschreven bij de KvK onder nummer 54718007.
De SKNN is sinds 18-11-2017 een door de NBvV erkende speciaalclub.
Artikel 2: vestiging
De SKNN zetelt te Oosterwolde (Fryslân).
Artikel 3: doel
De SKNN stelt zich ten doel:
• de promotie van de kleurkanarie door het aanbrengen van inhoudelijke verdieping en
daarmee specifieke en nieuwe liefhebbers nog meer te interesseren voor deze
vogelliefhebberij;
• het bij elkaar brengen van de kleurkanarie liefhebbers en specialisatie ruim baan te
geven;
• klankbord te zijn en het adviseren in de breedste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van themabijeenkomsten, c.q. lezingen,
symposia, publicaties en discussies, door voorlichter en vraagbaak te zijn en door het
organiseren van shows.
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Artikel 4: bestuur
a.
Het bestuur van de SKNN, wordt op de jaarvergadering uit en door leden de gekozen.
b.
Het bestuur vertegenwoordigt de SKNN zowel naar binnen als naar buiten en is
belast met het beheer en het uitvoeren van genomen besluiten.
c.
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, te weten:
• de voorzitter;
• de vicevoorzitter;
• de ambtelijk secretaris/penningmeester.
Het bestuur kan naar behoefte worden uitgebreid.
d.
Bestuurders zijn tenminste 18 jaar oud op de dag van verkiezing
e.
Bestuurders aanvaarden een benoeming voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn
van drie maanden.
f.
Tussentijdse vacatures zullen zo spoedig mogelijk worden ingevuld. Zij zullen tot de
jaarvergadering als interim bestuurders vertegenwoordigd zijn en op de
jaarvergadering worden benoemd.
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Artikel 5: lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij de ledenadministratie of bij één van
de bestuursleden, die de ledenadministratie hiervan in kennis stelt.
Inschrijving geschiedt per direct en kan ieder moment ingaan.
Het verenigingsjaar loopt van 01 januari tot en met 31 december.
Bij het lidmaatschap verwerft men de statuten en het huishoudelijk reglement van de SKNN.
Artikel 6: verplichtingen van leden
a.
Leden van de SKNN streven naar een eerlijke en sportieve doelstelling ter
bevordering en instandhouding van de goede verhoudingen onderling en in het
algemeen.
b.
Leden verplichten zich de hen opgelegde financiële bijdrage zoals genoemd in artikel
8, tijdig te betalen. Indien aan deze financiële verplichting gedurende de eerste drie
maanden van het kalenderjaar niet wordt voldaan, of het lidmaatschap wordt
opgezegd zonder dat de financiële plichten zijn vervuld, dan is het bestuur gerechtigd
dit lid van de ledenlijst af te voeren.
Artikel 7: rechten van leden
Leden van de SKNN zijn welkom tot het bijwonen van o.a. ledenvergaderingen,
themabijeenkomsten en het introduceren van belangstellenden.
Artikel 8: contributie
Voor betaling van de contributie aan de SKNN is onderscheid in leden als volgt vastgesteld:
a.
Volledig betalende leden hebben de leeftijd van 18 jaar bereikt (Seniorleden).
b.
Jeugdleden kunnen vanaf de leeftijd van 6 jaar lid worden (Jeugdleden).
Bij aanvang lidmaatschap wordt geen inschrijfgeld geheven.
De contributie voor het nieuwe kalenderjaar wordt vastgesteld op de jaarvergadering.
Artikel 9: ereleden en leden van verdienste
Leden die zich ten opzichte van de SKNN verdienstelijk hebben gemaakt kunnen op
voordracht van leden benoemd worden tot lid van verdienste of erelid.
Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als volledig betalende leden.
Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als volledig betalende leden maar betalen
geen contributie meer.
Artikel 10: donateurs
Donateurs worden zij die de SKNN financieel wensen te steunen door het betalen van een
jaarlijks vastgestelde minimale bijdrage. Deze bijdrage is minimaal even hoog als de
contributie van het lopende kalenderjaar. Donateurs zijn gerechtigd tot het bijwonen van de
vergaderingen, lezingen e.d., doch hebben slechts een adviserende stem.
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Artikel 11: beëindiging lidmaatschap
a.
Het lidmaatschap eindigt door:
1. opzegging, schriftelijk of per e-mail, minimaal vier weken voor het einde van elk
kalenderjaar;
2. bij overlijden;
3. royement door het bestuur.
b.
Teruggaaf van contributie/donatie is niet mogelijk.
Bij beëindiging van het lidmaatschap verliest men tegelijkertijd alle rechten op de bezittingen
van de SKNN.
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Artikel 12: geldmiddelen
a. De geldmiddelen van de SKNN bestaan uit contributie, opbrengsten van lezingen en
wedstrijden en mogen niet anders dan voor het doel en ten bate van de SKNN
worden aangewend.
b. De fysieke kas mag niet meer dan EUR. 200,00 bevatten, uitgezonderd tijdens
activiteitenperiodes.
Het meerdere dient onmiddellijk door de penningmeester op de bank- of girorekening gestort
te worden.
Artikel 13: kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee leden plus een reserve lid, door de leden, op de
jaarvergadering, gekozen. De leden zullen na afloop van elk kalenderjaar de kas controleren
en hun bevindingen op de jaarvergadering toelichten. In deze commissie kunnen geen
bestuursleden zitting hebben.
Ieder jaar zal er een lid van de kascommissie aftreden en zal er uit de vergadering een
nieuwe kascommissielid worden gekozen, die eerst als reserve wordt aangesteld.
Artikel 14: verkiezingen en stemmingen
a.
Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken, stemming over personen
geschiedt schriftelijk.
b.
Bij stemming over personen mag het betrokken lid niet meestemmen.
c.
Behoudens de uitzonderingen genoemd in de artikelen 15, 16 en 17 van deze
statuten is bij stemming een voorstel bij (gewone) meerderheid van stemmen
aangenomen.
d.
Bij staken (gelijkheid) van de stemmen wordt herstemd. Indien wederom een gelijk
aantal stemmen wordt verkregen wordt een voorstel over een zaak verdaagd naar de
volgende vergadering.
g.
Het bestuur onthoudt zich van stemmen waar het beleid, beheer of voorstel betreft,
behalve in geval van kandidaatstellingen.
Artikel 15: statutenwijziging
a.
De statuten kunnen slechts gewijzigd worden nadat bij stemming tijdens de
jaarvergadering ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen is behaald.
b.
Zowel de voorstellen tot wijziging als de datum van vergadering waarin deze
behandeld worden, dienen per officieel orgaan of rondschrijven aan de leden kenbaar
gemaakt te worden, in die zin echter dat genoemde vergadering minstens 14 dagen
na het bekend maken van de voorstellen plaatsvindt.
c.
De wijzigingen treden in werking op de eerste van de maand volgend op die waarin
de voorstellen zijn aangenomen.
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Artikel 16: huishoudelijk reglement
a.
Alle clubaangelegenheden waarin deze statuten niet voorzien, worden zo mogelijk
geregeld in het huishoudelijk reglement, mits zij niet strijdig zijn met deze statuten.
b.
Zowel eventuele voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement als de
datum van vergadering waarin deze behandeld worden dienen per officieel orgaan of
rondschrijven aan de leden kenbaar gemaakt worden, in die zin echter, dat
genoemde vergadering minstens 8 dagen na het bekendmaken van de voorstellen
plaatsvindt.
c.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht bij
stemming tijdens de jaarvergadering. Hiertoe dient ten minste 2/3 van de uitgebrachte
stemmen te worden behaald
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Artikel 17: ontbinding van de club
a.
De club wordt ontbonden wanneer zij minder dan vijf leden telt.
b.
In andere gevallen kan alleen tijdens een bijzondere ledenvergadering door tenminste
¾ van de aanwezige leden en hun uitgebrachte stemmen tot ontbinding van de club
worden besloten. Het voorstel daartoe dient tenminste een maand voor de
ledenvergadering waarin zij behandeld zal worden per officieel orgaan of
rondschrijven aan de leden kenbaar gemaakt te worden.
c.
De bijzondere ledenvergadering die tot ontbinding van de SKNN besluit, regelt tevens
de wijze van liquidatie en de bestemming van de baten en eigendommen van de
SKNN na aftrek van de schulden en met inachtneming van artikel 1702 van het
Burgerlijk Wetboek.
d.
Hiervoor wordt een commissie van liquidatie aangesteld bestaande uit drie personen,
waarvan minimaal één onafhankelijk lid, welke de taak krijgt binnen bepaalde tijd alle
financiële zaken af te wikkelen.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Oosterwolde op : 01/02/2012.

Voor gezien en akkoord na een daartoe gehouden ledenvergadering d.d. ??/??/2021
wegens tekstuele aanpassingen.

De voorzitter;

De secretaris;

H. de Haan.

A.J. Hulsman.
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