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Onderwerp

Erkenning Leidse Sport Federatie als adviesorgaan voor de sport door
College van B&W.

BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie
1
de Leidse Sport Fereatie te erkennen als adviesorgaan voor de georganiseerde en de
ongeorganiseerde sport;
2
het reglement “Adviesorgaan voor de sport” vast te stellen.
3
kennis te nemen van de statuten van de Leidse Sport Federatie;

Samenvatting
Het College heeft besloten de Leidse Sport Federatie te erkennen als adviesorgaan voor de
sport. Aan deze erkenning zijn een aantal voorwaarden verbonden zoals de verbreding van het
bestuurlijk draagvlak, geen belangenbehartiging van individuele sportverenigingen, een representatief
bestuur en een automatisch lidmaatschap van alle Leidse sportverenigingen.
De Leidse Sport Federatie heeft inmiddels aan deze voorwaarden voldaan en de
statuten in dit opzicht aangepast.
In overleg met de Leidse Sport Federatie is een reglement adviesorgaan voor de sport
opgesteld waarin onder meer zijn geregeld:
de taken van de adviesraad
de onderwerpen waarover advies wordt gevraagd
de procedure van vragen en behandelen van advies.

Reglement
Leidse Sport Federatie
(Adviesorgaan voor de sport)

Versie 6 d.d. 24-12-2009

Reglement Leidse Sport Federatie

Considerans

Overwegende dat:
•

•
•

•
•

op 7 december 2004 (RB 04.0181) de Raad heeft besloten dat adviesorganen in principe aan
een en hetzelfde bestuursorgaan adviseren, te weten het college van burgemeester en
wethouders;
op 23 september 2008 (B&W.nr. 08.0886) het college het voornemen heeft uitgesproken om
de Leidse Sport Federatie als adviesorgaan voor de sport te erkennen;
het college er belang aan hecht tot besluitvorming te komen die op sportgebied aanwezige
kennis zoveel mogelijk benut, het draagvlak verbreedt en recht doet aan een interactieve
verhouding tussen burger en overheid;
het college voor dat doel zich door de Leidse Sportfederatie wil laten adviseren;
het college thans uitvoering wil geven aan deze eerdere besluiten.

Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit Reglement wordt verstaan onder:
LSF:

Leidse Sport Federatie

College:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden

Vergaderfaciliteiten:

vergaderruimte, koffie- en theevoorzieningen

Ondersteuning:

dit zal in overleg tussen college en LSF worden geregeld

Artikel 2

Taak

1. De LSF heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over algemene
(beleids)aangelegenheden op het gebied van de georganiseerde en ongeorganiseerde sport.
2. Niet tot de taak behoort advisering over aangelegenheden die alleen één sportvereniging
aangaan.

Artikel 3

Samenstelling

1. Iedere bij een door de NOC*NSF erkende bond aangesloten sportclub (vereniging of stichting) die
statutair is gevestigd in Leiden, is lid van de LSF.
2. Het bestuur van de LSF telt minimaal 5 leden.
3. De samenstelling van het bestuur dient representatief te zijn voor de leden van de LSF.

Artikel 4

Bijzondere bepalingen betreffende omvang van het bestuur

1. De Leidse Sport Federatie blijft ten hoogste 6 maanden bevoegd tot uitoefening van de
werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 vanaf het moment dat de omvang van het bestuur minder
is dan 5 leden.
2. Indien de Leidse Sport Federatie niet in staat is om binnen een periode van 6 maanden een
bestuur te vormen met een omvang van minimaal 5 leden dan treedt de Leidse Sport Federatie in
contact met het college om tot een oplossing te komen.

Artikel 5

Faciliteiten en informatie

1. Het college stelt aan de LSF jaarlijks, in de vorm van een subsidie, financiële middelen ter
beschikking voor het uitvoeren van haar taak. De bepalingen van de Algemene
Subsidieverordening 2005 zijn hierop van toepassing.
2. Het college stelt aan de LSF vergaderfaciliteiten als bedoeld in artikel 1 ter beschikking voor het
uitvoeren van haar taak.
3. De ondersteuning als bedoeld in artikel 1 zal in overleg tussen college en LSF worden geregeld
4. Het college draagt er zorg voor dat aan de LSF de informatie wordt verstrekt die nodig is voor het
naar behoren kunnen uitvoeren van haar taak, tenzij de vertrouwelijkheid van de stukken zich
daartegen verzet. In ieder geval verstrekt het college de LSF jaarlijks de vastgestelde begroting
van de gemeente Leiden inclusief eventuele wijzigingen die betrekking hebben op de sport.
5. Het college wijst een ambtelijk contactpersoon aan voor de contacten tussen de LSF en de
gemeente.
Artikel 6

Het aanvragen van advies

1. Het college verzoekt schriftelijk en/of elektronisch om advies aan de LSF met aanlevering van alle
relevante stukken die op het verzoek betrekking hebben.
2. Het college vraagt om advies in een zodanig stadium van de procedure dat het advies kan worden
betrokken bij de besluitvorming van het college.

3. Bij voorgenomen voorstellen aan de gemeenteraad vraagt het college op een zodanig tijdstip om
advies dat het uitgebrachte advies en de reactie daarop van het college kunnen worden
toegevoegd aan de aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen stukken.
4. Een advies wordt in beginsel binnen zes weken na de aanvraag uitgebracht. Het college kan in
overleg met de voorzitter een andere termijn stellen waarbinnen het advies zal worden uitgebracht

Artikel 7

Onderwerpen waarover in ieder geval schriftelijk advies wordt gevraagd

1. Beleidsnota’s op het gebied van georganiseerde en ongeorganiseerde sport.
2. Algemene tariefmaatregelen.
3. Het jaarplan sportaccommodaties inclusief het meerjaren investeringsprogramma.
4. Projecten die van groot belang zijn voor de sport(infrastructuur).

Artikel 8

Het uitbrengen van advies

1. De LSF adviseert schriftelijk en/of electronisch aan het college.
2. De LSF adresseert zijn adviezen als volgt:
Het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.
3. De door het college gevraagde adviezen van de LSF zijn tegelijkertijd openbaar met het
collegebesluit waar zij betrekking op hebben.
4. De ongevraagde adviezen van de LSF zijn terstond openbaar.

Artikel 9

Het verwerken van advies

1. Het college bevestigt de ontvangst van een advies terstond schriftelijk aan de LSF.
2. Het college deelt de LSF binnen 8 weken zijn standpunt over het ontvangen advies mee en hoe
het zich voorstelt hiermee te handelen.
3. In voorstellen van het college aan de gemeenteraad over nieuw of te wijzigen beleid doet het
college gemotiveerd mededeling van wat er met het daarover uitgebrachte advies van de LSF is
gedaan.

Artikel 10

Overleg en verantwoording

1. De LSF overlegt met de verantwoordelijk wethouder voor sportbeleid met een frequentie van ten
minste 2 keer per jaar.
2. De LSF legt jaarlijks verantwoording af volgens de richtlijnen in de Algemene Subsidieverordening
2005.

Artikel 11

Slotbepalingen

1. De LSF brengt haar statuten in overeenstemming met de bepalingen van dit Reglement en zendt
het college hiervan een exemplaar toe.
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd bij een daartoe strekkend collegebesluit. De LSF kan
voorstellen aan het college doen voor wijziging van het Reglement. Alleen na overleg met de LSF
kan het college een wijziging van het Reglement vaststellen.
3. De LSF stelt voor de regeling van zijn werkzaamheden een huishoudelijk reglement vast dat ter
kennis van het college wordt gebracht.
4. In gevallen die de uitvoering van dit Reglement betreffen en waarin dit Reglement niet voorziet
beslist het college.

Artikel 12

Ingangsdatum en citeertitel

1. Dit Reglement treedt in werking op ……………..
2. Dit Reglement kan worden aangehaald als: Reglement Leidse Sport Federatie.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Leiden op ………………………………..

De secretaris,

De burgemeester,

CONCEPT 30-01-2010

STATUTEN
van de
Leidse Sportfederatie
gevestigd te Leiden.
Aldus vastgesteld bij akte op………… voor
notaris………….. verleden en
ingeschreven in het Verenigingsregister bij de
Kamer van Koophandel te Den Haag.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Leidse Sportfederatie( hierna: LSF)
De LSF heeft haar zetel te Leiden.
DUUR
Artikel 2.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
DOEL
Artikel 3.
1. De LSF stelt zich ten doel de bevordering van het algemeen sportbelang in de gemeente Leiden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Leiden conform het door dit college vastgestelde Reglement Leidse Sport federatie;
b. het bevorderen van een goede samenwerking tussen de gemeentelijke instanties en de leden van
de vereniging;
c. het samenwerken, overleg plegen en onderhouden van goede contacten met overheids- en andere
instanties;
d. het deelnemen aan van belang geachte overlegorganen;
e. het bevorderen van de samenwerking tussen haar leden;
f. het geven of doen geven van voorlichting aan haar leden;
g. het deelnemen aan algemene bijeenkomsten;
h. het met regelmaat informeren van haar leden over haar werkzaamheden;
i . het samenwerken met organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;
j. het houden of doen houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
k. het verzorgen van persberichten en berichten voor nieuwsmedia;
l. de verkiezing van sportvrouw, -man en –team van het jaar.
LEDEN

Artikel 4.
1. Lid van de LSF is iedere bij een door NOC*NSF erkende bond aangesloten sportvereniging die
statutair gevestigd is in Leiden. Aan een sportvereniging wordt gelijkgesteld een zonder
winstoogmerk opgerichte sportclub waarvan de bestuursvorm anders is dan die van een
vereniging.
2. De betreffende vereniging kan schriftelijk of elektronisch aan het secretariaat van de LSF
kenbaar maken af te zien van het lidmaatschap.
CONCEPT
VERPLICHTINGEN
Artikel 5.
De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de LSF, de besluiten van het bestuur en van de algemene
ledenvergadering na te leven;
b. de belangen van de LSF en die van de sport in het algemeen niet te schaden.
GELDMIDDELEN
Artikel 6.
De geldmiddelen van de LSF bestaan uit:
a. subsidies;
b. andere inkomsten, zoals donaties en bijdragen van de leden.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke of elektronische opzegging door het lid;
b. door schriftelijke opzegging namens de LSF;
c. bij het ophouden van het bestaan van het lid. Hiervoor is geen schriftelijke of elektronische
kennisgeving aan de LSF vereist.
2. Opzegging namens de LSF geschiedt door het bestuur. Hiertoe kan worden besloten als een lid heeft
opgehouden aan de in de statuten vermelde vereisten van het lidmaatschap te voldoen.
3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de LSF kan de betrokkene binnen een
maand na aangetekende verzending van de kennisgeving van het besluit in beroep gaan bij de
algemene ledenvergadering.
BESTUUR
Artikel 8.
1. a. Het bestuur bestaat uit maximaal zeven meerderjarige personen, die door stemming tijdens de
algemene ledenvergadering voor een bestuursperiode van drie jaar worden benoemd.
b. In de eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling
overleg de functies en stelt voor elke bestuurder diens taak vast en doet hiervan onverwijld
schriftelijke of elektronische mededeling aan de leden. Ieder bestuurder is gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
c. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De functies van secretaris
en penningmeester zijn verenigbaar. In dat geval zal het bestuur uit zijn midden een ander
bestuurslid kiezen in het dagelijks bestuur.
2. a. Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering

b. Tot uiterlijk drie weken voor de algemene ledenvergadering, waarin in een bestuursvacature dient
te worden voorzien, kunnen door het bestuur en door tenminste drie leden kandidaten voor de
functie van bestuurder worden voorgedragen.
c. Tenminste vier weken voor de onder b genoemde drie weken deelt het bestuur schriftelijk of
elektronisch de leden mede, dat er een vacature vervuld moet worden.
3. a. Iedere bestuurder treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur in de eerste
bestuursvergadering van een nieuw kalenderjaar vast te stellen rooster. Aftredende bestuurders
zijn terstond herkiesbaar.
b. Voor een bestuurder bedraagt de maximale bestuursperiode twee opeenvolgende termijnen van
drie jaar.
c. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken tijdelijk voorzien. Wie in een
tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurder als lid van het bestuur schorsen of ontslaan,
indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid
vereist van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet
binnen
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de LSF conform deze statuten.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht binnen twee maanden een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening
van de opengevallen plaats(en) aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten
uitvoeren door werkgroepen die door het bestuur worden samengesteld. Van een dergelijke
werkgroep zal in ieder geval een bestuurslid deel uit maken.
4. De LSF wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 10.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de LSF zodanige aantekeningen te houden,
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt -behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergaderingbinnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarverslag
uit en legt onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording af over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan na verloop van de termijn ieder lid deze
rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. a. Tenzij de algemene ledenvergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft
voorzien, kiest de algemene ledenvergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en
een plaatsvervangend lid. De leden van deze commissie maken geen deel uit van het bestuur.
b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van drie jaar en
treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zo nodig zich
voor rekening van de LSF door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de

commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden
herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het.jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening
en verantwoording blijken.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1, 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 11.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt de algemene
ledenvergadering gehouden.
3. Bijzondere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4. Algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De termijn voor de
oproeping van de jaarlijkse algemene ledenvergadering bedraagt tenminste één maand. Bij
bijzondere algemene ledenvergaderingen kan deze termijn tot twee weken worden bekort.
De bijeenroeping gebeurt door een aan alle leden te sturen schriftelijke of elektronische kennisgeving
met gelijktijdige vermelding van de agenda. De verzending gebeurt aan het laatst bij de LSF bekende
(e-mail-)adres van het lid
5. In afwijking van de leden 3 en 4 van dit artikel is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van
tenminste éénvijfde van de leden tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
het bepaalde in het vorige lid.
TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 12.
1. De algemene ledenvergadering bestaat uit alle leden alsmede zij, die door de voorzitter van het
bestuur als toehoorder zijn toegelaten. De leden laten zich op de vergadering vertegenwoordigen
door één of meer van hun bestuursleden. Bij een stemming is één bestuurslid stemgerechtigd.
2. Ieder lid heeft stemmen naar evenredigheid van het aantal van haar leden per één en dertig
december van het aan de algemene ledenvergadering voorafgaande jaar, en wel als volgt:
één (1) tot en met tweehonderd vijftig (250) leden: één (1) stem; tweehonderd één en vijftig leden
(251) tot en met vijfhonderd leden (500): twee (2) stemmen; vijfhonderd één leden (501) en meer: drie
(3) stemmen.
3. Een lid kan door ten hoogste twee andere leden schriftelijk gemachtigd worden namens hen een
stem uit te brengen.
4. Behoudens in de gevallen waarin de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten
genomen en gebeuren alle benoemingen met absolute meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen.
5. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
6. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.
7. Heeft bij stemming over personen niemand de absolute meerderheid verkregen, dan wordt herstemd
tussen de personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd (voor iedere vacature twee

personen) en is diegene gekozen, die dan de meeste stemmen verkrijgt. Bij staking van stemmen
beslist het lot.
8. Blanco stemmen zijn ongeldig; stemmen uitgebracht op getekende stembriefjes en op die welke een
persoon niet duidelijk aanwijzen, worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
9. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter een uit drie personen bestaand stembureau aan, dat de
stemopneming verricht en de uitslag der stemming vaststelt.
Artikel 13.
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of door een ander door het
bestuur aan te wijzen persoon.
2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door een bestuurslid of een door het
bestuur aangewezen notulist, notulen gemaakt. De notulen worden uiterlijk met de uitnodiging voor
de eerstvolgende algemene ledenvergadering schriftelijk ter kennis van de leden gebracht en dienen
op deze algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.
REGLEMENTEN
Artikel 14.
1. De organisatie alsmede de taken en bevoegdheden van de LSF kunnen nader worden geregeld in
afzonderlijke reglementen.
2. De in lid 1 bedoelde reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door de algemene
ledenvergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
3. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen in reglementen treden in werking op de een en twintigste
dag na de dag waarop de algemene ledenvergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het
reglement heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald.
4. Van iedere vaststelling of wijziging van een reglement worden de leden in kennis gesteld met
vermelding van de datum van inwerkingtreding en de letterlijke tekst van de aangenomen
bepaling(en).
5. De in lid 1 bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.

CONCEPT
STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.
1. Wijziging van de statuten kan alleen plaatshebben na een besluit van de algemene ledenvergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar een wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. De termijn tot oproeping tot een dergelijke vergadering moet tenminste dertig dagen
bedragen.
2. De voorgestelde wijziging wordt tenminste dertig dagen voor de algemene ledenvergadering
schriftelijk ter kennis van de leden gebracht.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden vertegenwoordigd is. Is niet tweederde
van de leden vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken daarna een tweede algemene
ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige

vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen.
4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene
ledenvergadering alle leden vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt aangenomen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van
het tijdstip van inwerkingtreding worden de leden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
6. Ieder bestuurslid afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 16.
1. De LSF wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering.
2. Een dergelijk besluit kan slechts genomen worden als een voorstel daartoe vermeld werd in de
oproeping voor deze vergadering.
3. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3, 5 en 6 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing op een voorstel en een besluit tot ontbinding de LSF.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening
door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid
waren, maar aan een door de algemene ledenvergadering aan te wijzen doel.
6. Na de ontbinding blijft de LSF voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen
nodig is.
7. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In
stukken en aankondigingen, die van de LSF uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden: "in liquidatie".
SLOTBEPALING.
Artikel 17.
Elk geschil omtrent de uitleg of toepassing van de bepalingen van deze statuten wordt in eerste instantie
door het bestuur beslist, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering.

