Statuten - FNIP vzw
Titel 1 : NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR
Artikel 1 - Naam en zetel.
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "Federatie van
Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw.
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres
waarop de zetel van de vereniging is gevestigd mag naar elke plaats in het
Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door
beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 2 - Belangeloos doel.
De vereniging heeft volgend belangeloos doel: Het bevorderen van de
postzegelhandel, promotie van de filatelie en andere verzamelgebieden en
het verdedigen van de belangen van haar leden.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vereniging heeft volgende activiteiten tot voorwerp: Het uitgeven van
alle nodige publicaties om haar doel na te streven, het organiseren van
diverse manifestaties, beurzen en tentoonstellingen en dit alles eventueel
in samenwerking met derden.
De vereniging heeft het recht alle activiteiten uit te voeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Om
haar voorwerp te bereiken zal de vereniging alle goederen, sommen en
gelijkaardige waarden kunnen ontvangen, beheren, besturen en
toekennen en kan de vereniging overeenkomsten aangaan met derden.
De vereniging mag de medewerking inroepen, onder welke vorm ook, van
experten en andere personen uit alle disciplines die haar kunnen helpen
haar opdracht tot een goed einde te brengen. Ze kan ook steun verlenen
aan, samenwerken met en betrokken zijn bij alle activiteiten,
verenigingen, organisaties en instellingen die bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4 - Duur.
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk
moment ontbonden worden volgens de bepalingen van Titel 7.

Titel 2 : LEDEN

maand december van het jaar 2019. De nieuwe index is deze van de
maand november, voorafgaand aan de aanpassing.
Artikel 7 - Toetreding.
a) Over de aanvaarding van nieuwe effectieve leden wordt soeverein
beslist door de raad van bestuur. De formaliteiten en voorwaarden van
toetreding als effectief lid kunnen worden uitgewerkt in een intern
reglement. Een kandidaat effectief lid van de vzw moet een schriftelijke
aanvraag indienen bij de raad van bestuur onder vermelding van:

voor wat betreft natuurlijke personen: naam, voornaam,
woonplaats, geboortedatum en
plaats;

voor wat betreft rechtspersonen: naam, zetel, rechtsvorm,
ondernemingsnummer.
De raad van bestuur beslist soeverein omtrent de al dan niet toelating tot
het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat dit verzoek hem heeft
bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. De
beslissing dient evenwel niet gemotiveerd te worden en er is geen beroep
mogelijk.
De voorwaarden om tot de vereniging als effectief lid toe te treden zijn de
volgende :
- natuurlijke personen, met geldig ondernemingsnummer, bedrijvig in de
postzegelhandel en/of filatelie of andere aanverwante verzamelartikelen.
- rechtspersonen, met geldig ondernemingsnummer, bedrijvig in de
postzegelhandel en/of filatelie of andere aanverwante verzamelartikelen.
b) De personen die wensen de vereniging te helpen bij het verwezenlijken
van haar doel of die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de
vereniging kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de raad van
bestuur om toegelaten te worden als aangesloten leden. De raad van
bestuur zal soeverein beslissen over de al dan niet toetreding van een
aanvrager als aangesloten lid.
Artikel 8 - Verplichtingen van de leden.
De leden van de vereniging zijn verplicht:
a) de statuten en het intern reglement van de vereniging alsook de
besluiten van haar organen na te leven;
b) de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te
schaden.

Artikel 5 - Leden.
De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en aangesloten leden
(samen genoemd de leden). Het aantal leden van de vereniging is niet
beperkt. Het minimum aantal effectieve leden is vastgesteld op twee. De
volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de
algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
De aangesloten leden mogen de vergaderingen bijwonen maar hebben
geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en plichten van
de aangesloten leden worden uitsluitend vastgesteld door de algemene
vergadering van de effectieve leden die ze ook steeds kan wijzigen zonder
tussenkomst van de aangesloten leden. Het bestuursorgaan houdt een
register van de leden bij overeenkomstig de wettelijke bepalingen (zie titel
5). De effectieve leden hebben de verplichting om iedere wijziging in hun
administratieve toestand door te geven aan de raad van bestuur, binnen
de 4 weken na de wijziging.

Artikel 9 - Uittreding.
Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van de leden gebeurt
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Elk lid van de vereniging is vrij
uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan. Het lid
dat ontslag neemt of uitgesloten wordt moet zijn verplichtingen blijven
nakomen tot het einde van het lopende kwartaal, evenals het geschorste
lid totdat de schorsing ongedaan gemaakt wordt of het desbetreffende lid
ontslag neemt of uitgesloten wordt.
Een lid dat ontslag neemt dient de raad van bestuur hiervan schriftelijk in
kennis te stellen.
Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of
ingeval van een lid-rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of
faillissement. Een lid dat zijn bijdrage of enige andere niet geprotesteerde
factuur niet betaald heeft binnen 1 maand na een aangetekende
aanmaning wordt eveneens geacht ontslag te nemen.

Artikel 6 - Bijdrage.
De effectieve leden zijn verplicht een jaarlijks lidgeld te betalen, dit zal
jaarlijks door de raad van bestuur worden bepaald en zal schriftelijk
worden medegedeeld aan alle effectieve leden. Het maximumbedrag van
de bijdrage van de effectieve leden bedraagt vijfhonderd euro. De bijdrage
van de aangesloten leden zal eveneens jaarlijks worden bepaald door de
raad van bestuur en zal schriftelijk worden medegedeeld aan de
aangesloten leden. Het maximumbedrag van de bijdrage van de
aangesloten leden bedraagt honderd euro. De maximumbedragen van de
bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op
basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de

Artikel 10 - Uitsluiting.
De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de algemene
vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. De
uitsluiting van een effectief lid moet worden aangegeven in de oproeping.
Het effectief lid moet gehoord worden. In afwachting van de beslissing
omtrent de uitsluiting van een effectief lid, kan de raad van bestuur dit
lidmaatschap tijdelijk schorsen. De schorsing zal schriftelijk worden
meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren,
binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om
over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene
vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten.

Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan
vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht
nooit te hebben plaatsgehad.
Artikel 11 - Gevolg.
Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben
geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kunnen nooit teruggave
of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Ze
mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen noch het leggen
van de zegels of een inventaris vorderen.

Titel 3 : BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 12 - Samenstelling bestuursorgaan.
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd, dat minstens drie en maximaal vijf
bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang
de vereniging minder dan drie effectieve leden heeft, mag het
bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan
tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd
onder de effectieve leden voor een termijn van 3 jaar en te allen tijde door
haar herroepbaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Zo
door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal
bestuurders zou terugvallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven
de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. Wanneer
de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid
van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 13 - Werking bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan (raad van bestuur) kiest een voorzitter onder zijn
leden, eventueel een ondervoorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De
voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij
vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan
ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder. De vergaderingen
worden gehouden op de zetel van de verenging of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid. De bijeenroepingen om de vergadering
van het bestuursorgaan bij te wonen worden aan elk lid van het
bestuursorgaan verzonden ten laatste 2 werkdagen voor de vergadering.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het
bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd
werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand
hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden
uitgenodigd. Het bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call,
videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel
waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen
horen. Het bestuursorgaan mag enkel beraadslagen indien minstens de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum
niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde
agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Behoudens indien er maar twee bestuurders zijn is bij staking van
stemmen de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt,
doorslaggevend. Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad
van bestuur te vertegenwoordigen. Van elke vergadering worden notulen
opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven
in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden
overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de
secretaris of een bestuurder.
Artikel 14 - Bevoegdheid.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15 - Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen
aan één of meer van personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, volgens het besluit dat dienaangaande wordt genomen door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. Het bestuursorgaan en de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van
die lasthebbers. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse
leven van de verenging, evenals de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille
van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan
niet rechtvaardigen.
Artikel 16 - Tegenstrijdig belang.
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een
verrichting moet uitspreken, die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een
bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vereniging, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere
bestuurders voor het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de
notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet
nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te
delegeren. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen
aan de beraadslagingen noch aan de stemming. Wanneer de meerderheid
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict
heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering deze goedkeurt
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Het voorgaande geldt onverminderd
de wettelijke bepalingen die gelden voor grote verenigingen.
Artikel 17 - Vertegenwoordiging.
De vereniging wordt ten aanzien van derden of in rechte geldig
vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders, bij handelingen waarvan de waarde tweeduizend vijfhonderd
euro overschrijdt. De vereniging wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer,
tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. Door de
bestuurders worden nooit persoonlijke verplichtingen aangegaan indien zij
beslissingen nemen binnen hun mandaat.
Artikel 18 - Bezoldiging.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene
vergadering anders zou bepalen.

Titel 4 : ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 19 - Samenstelling.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.
Wanneer zij dit wensen, kunnen ook aangesloten leden aanwezig zijn,
doch vermits zij geen stemrecht hebben bezitten zij uitsluitend een
raadgevende functie. De algemene vergadering wordt voorgezeten door
de voorzitter van het bestuursorgaan of door de aanwezige
ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de
oudste aanwezige bestuurder. Een effectief lid kan zich door een ander
effectief lid laten vertegenwoordigen. Elk effectief lid kan maximaal twee
andere effectieve leden vertegenwoordigen. Elk effectief lid beschikt over
één stem op de algemene vergadering.
Artikel 20 - Bevoegdheid.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
a. de statutenwijziging;
b. de benoeming en de ambtsbeëindiging van de bestuurders en de
bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
c. de benoeming en de ambtsbeëindiging van de commissaris en de
bepaling van zijn bezoldiging;
d. de benoeming van de rekeningnazichters;
e. de kwijting aan de bestuurders, eventuele commissarissen,
rekeningnazichters;
f. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
g. de ontbinding van de vereniging;
h. de uitsluiting van een lid;
i. de omzetting van de vereniging in een internationale vereniging zonder
winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale
onderneming;
j. de inbreng om niet van een algemeenheid;
k. alle andere gevallen waarin de wet of onderhavige statuten dat
vereisen.
Artikel 21 - Bijeenroeping.
De algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen
in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten en telkens als het
voorwerp of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet worden
bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de werkelijke leden erom
vraagt.
Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het
goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen jaar en van de
begroting van het volgend jaar, op een door het bestuursorgaan te
bepalen plaats en datum, die voor dertig juni van dat jaar valt. De
oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en de
dag, uur en plaats van de vergadering. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de leden.
Aan de personen voor wie de vereniging niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen. Elk door ten minste
één twintigste van de effectieve leden ondertekend voorstel wordt op de
agenda gebracht. De algemene vergadering kan op geldige wijze een
beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan
ongeacht het aantal aanwezigen, behalve indien zulks strijdig zou zijn met
de wet. De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een ander lid.
Artikel 22 - Besluitvorming.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In
geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van
ontbinding van de vereniging, zullen de in de wet voorgeschreven
procedure en de door de wet en/of de statuten opgelegde
aanwezigheidsvereisten en meerderheidsvereisten worden nageleefd.
Artikel 23 - Notulen.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend
worden door de secretaris of een bestuurder, deze notulen worden
bijgehouden in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden
ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Titel 5 : INZAGERECHT LEDEN.
Artikel 24 - Register van leden.
Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van
de leden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan
kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden
raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het
bestuursorgaan met wie zijn een datum en het uur van de raadpleging van
het register overeenkomen.

Titel 6 : BOEKJAAR - JAARREKENING - CONTROLE.
Artikel 25 - Boekjaar, jaarrekening, begroting.
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met
éénendertig december. Het bestuursorgaan bereidt de jaarrekening en de
begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de
algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting
aan de bestuurders en rekeningnazichters en desgevallend, de
commissaris. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat, indien de wet dit
vereist, de jaarrekening en de overige in de wet vermelde stukken binnen
de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd bij de Nationale Bank
van België.
Artikel 26 - Controle.
De algemene vergadering kan uit haar effectieve leden twee
rekeningnazichters kiezen die de rekeningen van het huidige boekjaar
zullen controleren. De rekeningnazichters zullen een verslag maken van
hun bevindingen en dit voorleggen aan de volgende algemene
vergadering.
Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen
daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en de

statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden
opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door
de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van
Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal
commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt
recht van controle over alle verrichtingen van vereniging. Zij mogen ter
plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in
het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

Titel 7 : ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 27 - Ontbinding.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding
van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding
besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of
bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt
tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 28 - Vereffening.
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de
schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig
voorwerp nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding
besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt
overgedragen.

Titel 8 : WOONSTKEUZE - ALLERLEI.
Artikel 29 - Woonstkeuze.
Elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijkse bestuurders, de commissaris,
de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen
op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval
wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden
neergelegd bij de ondernemingsrechtbank. Alle kennisgevingen terzake
van de vereniging aan het bestuursorgaan en aan de leden geschieden op
het laatste aan de verenging bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke
het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden
meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vereniging per e-mail met
ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Artikel 30 - Verwijzing, Intern reglement.
1. Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.
2. Het bestuursorgaan van de vereniging kan, binnen de wettelijke
grenzen, een intern reglement uitvaardigen. Dit intern reglement en elke
wijziging daarvan wordt aan de leden meegedeeld overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of
gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een
verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement
worden opgenomen en openbaar gemaakt.
3. De laatste goedgekeurde versie van het intern reglement is deze van 24
februari 2020.

