STATUTEN VAN DE PLAATSELIJKE KIESVERENIGING VAN DE
STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ
“De HEERE is onze wetgever, de HEERE is onze koning”
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HOOFDSTUK 1 PLAATSELIJKE KIESVERENIGING

Artikel 1. Naam
1. De vereniging draagt de naam: Plaatselijke kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij “De HEERE is
onze wetgever, de HEERE is onze koning” Zij wordt in deze statuten en het huishoudelijk reglement aangeduid als "de
kiesvereniging".
2.
Zij is gevestigd te Urk
3.
Zij is opgericht te Urk op 20 maart 1921

Artikel 2. Grondslag
De kiesvereniging stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2
tot en met 7 der Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van
Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Zij
belijdt mitsdien het absoluut gezag van Gods Woord, naar de zuivere Statenvertaling, over alle terreinen van het leven
en derhalve mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven zoals nader uitgewerkt in het
Program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Artikel 3. Doel en middelen
1. De kiesvereniging stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning
te brengen in den lande overeenkomstig de in artikel 2 vermelde grondslag. Derhalve is haar streven erop gericht dat
Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven.
2.
Zij tracht dit doel met name te bereiken door:
a.
het - met een op voormelde grondslag gebaseerd (verkiezings)program - deelnemen aan de verkiezingen
voor de raad van de gemeente Urk;
b.
het stellen van kandidaten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en het
Europees Parlement;
c.
het beleggen van ledenvergaderingen en openbare vergaderingen, waarin in ieder geval het onderzoek en
de bestudering van de beginselen aan de orde worden gesteld;
d.
het deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming op de vergaderingen van de provinciale vereniging
en de ledenvergaderingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij;
e.

elk ander wettig middel dat voor dit doel bevorderlijk kan zijn, mits niet met haar grondslag in strijd.

Artikel 4. Organisatie
1.
De kiesvereniging maakt deel uit van de Staatkundig Gereformeerde Partij.
2.
Zij acht zich gebonden aan de statuten en het algemeen reglement van de Staatkundig Gereformeerde Partij en
de door de ledenvergadering van deze partij genomen besluiten.

HOOFDSTUK 2 LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP

Artikel 5. Lidmaatschap
1.
Leden van de kiesvereniging kunnen worden zij, die:
a.
de in artikel 2 omschreven grondslag en het in artikel 3 bepaalde doel van de kiesvereniging onderschrijven;
b.
de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
c.

-

in gemeente Urk wonen, of
in een nabije gemeente wonen waar geen kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij
aanwezig is, of
in een nabije gemeente wonen, waar wel een kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij
aanwezig is, maar van het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij toestemming

hebben zich bij een nabije kiesvereniging aan te sluiten.
2.
Het lidmaatschap kan worden aangegaan door zich bij het bestuur van de kiesvereniging als lid aan te melden.
3.
Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden.
4.
Indien de aanmelder niet als lid wordt toegelaten, stelt het bestuur de betrokkene van deze beslissing schriftelijk,
onder opgave van redenen, zo spoedig mogelijk in kennis.
5.
Degene die niet als lid is toegelaten heeft het recht binnen vier weken na de verzending van de hiervoor bedoelde
beslissing in beroep te gaan bij de ledenvergadering.
6.
De ledenvergadering kan binnen acht weken na indiening van het beroepschrift alsnog tot toelating besluiten.
7.
Wanneer een lid is toegelaten wordt het ingeschreven in het ledenregister.
8.

De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap
1.

2.

Het lidmaatschap eindigt:
a.
door het overlijden van het lid;
b.
door opzegging door het lid;
c.
door opzegging door de partij;
d.
door ontzetting.
De kiesvereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer:
a.
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen;
b.
een lid de verplichtingen jegens de kiesvereniging niet nakomt;

c.
redelijkerwijs van de kiesvereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3.
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
de kiesvereniging handelt, of de kiesvereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Artikel 7. Opzegging van het lidmaatschap
1.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk geschieden bij de secretaris van de kiesvereniging.
2.
Opzegging door de kiesvereniging geschiedt door het bestuur. De opzegging geschiedt schriftelijk.
3.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de kiesvereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter
onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevorderd het
lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 8. Ontzetting
1.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
2.
Indien het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij een lid op grond van artikel 7, eerste lid,
onderdeel b, van de partijstatuten ontzet uit het lidmaatschap, verliest het lid tevens het lidmaatschap van de plaatselijke
kiesvereniging.
3.
Zittende leden in vertegenwoordigende lichamen en andere overheidspersonen mogen niet uit het lidmaatschap
worden ontzet zonder voorafgaande toestemming van het Hoofdbestuur.

Artikel 9. Schriftelijke kennisgeving en beroep
1.
Voordat een besluit wordt genomen tot opzegging van het lidmaatschap op grond dat redelijkerwijs van de
kiesvereniging niet gevorderd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap, wordt het desbetreffende lid gehoord.
2.
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld van een in het eerste lid
omschreven besluit.
3.
Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van dit besluit staat voor de betrokkene beroep open op de
Commissie van Beroep van de Staatkundig Gereformeerde Partij.
4.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 10. Donateurschap
1.

Donateurs zijn zij die jaarlijks minimaal een door de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, vast te stellen

bedrag aan de kiesvereniging voldoen.
2.
Donateurs ontvangen uitnodigingen voor de ledenvergaderingen, hebben toegang tot die vergaderingen, doch
hebben geen stemrecht.
3.
Donateurs worden ingeschreven in een donateursregister.

HOOFDSTUK 3 LEDENVERGADERING

Artikel 11. Ledenvergadering
1.
Aan de ledenvergadering komen in de kiesvereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten
aan het bestuur zijn opgedragen.
2.
Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een ledenvergadering - de
jaarvergadering - gehouden.
3.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a.
het jaarverslag van de secretaris en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 21, met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b.
c.
d.
e.

benoeming van de in artikel 21, vierde lid, genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
vervulling van de vacatures in het bestuur;
voorstellen van het bestuur, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
vaststelling van de contributie.

4.
Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. In ieder geval wordt
jaarlijks een vergadering belegd vóór 1 oktober, waarop het agendapunt “voorstellen voor de jaarvergadering” wordt
behandeld.
5.
De oproepingen tot ledenvergaderingen geschieden schriftelijk door het bestuur op een termijn van ten minste
veertien dagen; bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
6.
Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen
van een tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering. Bijeenroeping van
een dergelijke ledenvergadering dient te geschieden op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het
verzoek.
7.
Indien aan het in het vorige lid bedoelde verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeenroept of bij
advertentie in ten minste één ter plaatse waar de kiesvereniging gevestigd is veel gelezen dagblad en/of huis-aanhuisblad.

Artikel 12. Toegang en stemrecht
1.
Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden (en donateurs) van de kiesvereniging. Geen toegang
hebben geschorste leden.
2.
Ieder lid van de kiesvereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Artikel 13. Besluitvorming van de ledenvergadering
1.
Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden besluiten van de ledenvergadering genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2.
Over personen wordt schriftelijk gestemd; stemmingen over zaken kunnen ook mondeling of bij zitten en opstaan
geschieden.
3.
Levert een eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid op dan volgt een tweede vrije
stemming. Levert ook deze geen volstrekte meerderheid op dan wordt een herstemming gehouden tussen de twee
personen die het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Aan deze stemming gaat zonodig een
tussenstemming vooraf tussen hen die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen.
4.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij het staken van stemmen
over personen wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.
5.
Bij alle stemmingen worden blanco uitgebrachte stemmen, bij niet vrije stemmingen over personen bovendien
stemmen op niet gekandideerde personen, als niet geldig aangemerkt.

HOOFDSTUK 4 BESTUUR

Artikel 14. Bestuur
1.
Het bestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen personen, die door de ledenvergadering worden
benoemd.
2.
Indien het aantal bestuursleden beneden minimumaantal, genoemd in het eerste lid is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de
vacature(s) aan de orde komt.
3.
Ter vervulling van elke vacature doet het bestuur een aanbeveling van twee kandidaten, die ten minste twee jaar
lid zijn van de partij. Deze aanbeveling wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
4.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster
van aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 15. Einde bestuurslidmaatschap en schorsing
1.
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.
door het eindigen van het lidmaatschap van de kiesvereniging;
b. door bedanken.

Artikel 16. Onverenigbaarheid van functies
Onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap is:
a.
het lidmaatschap van de fractie in de gemeenteraad en het ambt van wethouder;
b.
het lidmaatschap van de fractie in de Provinciale Staten en het ambt van gedeputeerde;
c.
het lidmaatschap van de Commissie van Beroep van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Artikel 17. Bestuursfuncties
1.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk
hunner een plaatsvervanger aanwijzen.
2.
De voorzitter presideert de vergaderingen van het bestuur en de ledenvergaderingen.
3.
De secretaris verzendt de uitnodigingen tot het bijwonen van de vergaderingen van de kiesvereniging ten minste
twee weken voor de datum van deze vergaderingen, redigeert de notulen van de in het tweede lid genoemde
vergaderingen, voert de correspondentie, brengt jaarlijks verslag uit van de toestand van de kiesvereniging, beheert het
archief en draagt zorg voor de inschrijving in en de actualisering van het ledenregister.
4.
De penningmeester ontvangt de contributies van de leden en de donaties van de donateurs van de
kiesvereniging, hij voldoet gemaakte kosten, doet jaarlijks rekening en verantwoording van zijn beheer en draagt zorg
voor een tijdige afdracht van de partijbijdrage aan de partijpenningmeester.

Artikel 18. Taken en bevoegdheden van het bestuur
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met de algemene leiding van de vereniging
en met de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering.
2.
Het bestuur behoeft goedkeuring van de ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen
en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfentwintighonderd euro (€ 2500,00) te boven gaande.

Artikel 19. Commissies
1.
Het bestuur kan commissies van advies instellen.
2.

Deze commissies adviseren het bestuur aan de hand van een door hem nauwkeurig omschreven opdracht.

3.

Leden van de kiesvereniging zijn benoembaar tot commissielid; in elke commissie heeft ten minste één

bestuurslid zitting.

Artikel 20. (Bestuurs)vergaderingen
1.
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit gewenst achten; het
vergadert ten minste tweemaal per jaar.
2.
Het bestuur is slechts tot besluiten bevoegd als de volstrekte meerderheid van de leden van het bestuur
aanwezig is.
3.
Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4.
Het bestuur vergadert met de raadsleden van de Staatkundig Gereformeerde Partij die in de gemeenteraad zijn
vertegenwoordigd zo dikwijls het bestuur of de raadsfractie dit wenselijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar.

Artikel 21. Rekening en verantwoording
1.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de kiesvereniging zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.
Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en
een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
4.
De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur. Jaarlijks is ten minste één van de commissieleden aftredend en niet-herkiesbaar. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag van
haar bevindingen uit.
5.
De last van de commissie kan te allen tijde door de ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de
benoeming van een andere commissie.

Artikel 22. Vertegenwoordiging
De kiesvereniging wordt vertegenwoordigd:
a.
hetzij door het bestuur;
b.
hetzij door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk;
c.

hetzij door twee andere bestuursleden.

HOOFDSTUK 5 FINANCIËN VAN DE KIESVERENIGING

Artikel 23. Financiële middelen
1.
De inkomsten van de kiesvereniging bestaan uit:
a. de jaarlijkse contributie van de leden;
b. donaties
c. collecten;
d. giften;
e. andere wettige baten.
2.
De door de leden jaarlijks te betalen contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Zij kunnen daartoe
in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
3.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting
tot het betalen van de contributie.

HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 24. Vergaderingen
Elke officiële vergadering van de kiesvereniging wordt geopend met het lezen van Gods Woord in de Statenvertaling en
gebed; de vergadering wordt gesloten met gebed.

Artikel 25. Afvaardiging
1.
De kiesvereniging vaardigt naar alle vergaderingen van de provinciale vereniging en naar de algemene
vergaderingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij het aan de hand van artikel 35, tweede lid, van de partijstatuten
vast te stellen aantal stemgerechtigde leden af.
2.
De afgevaardigden worden uit en door de leden gekozen.
3.
Aan de afgevaardigden wordt, behalve wanneer door de ledenvergadering anders wordt bepaald, mandaat van
de kiesvereniging meegegeven.
4.
De afgevaardigden brengen op de eerste ledenvergadering na de vergadering waarnaar zij zijn afgevaardigd
verslag uit van de bezochte vergadering.

Artikel 26. Kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezingen
1.
De ledenvergadering kiest ten behoeve van de verkiezing van de leden voor de gemeenteraad in het jaar,
voorafgaande aan het jaar waarin die verkiezing wordt gehouden, de lijsttrekker. Het bestuur doet een gemotiveerde
aanbeveling die niet meer dan één naam behoeft te bevatten. De kandidaat is ten minste twee jaar lid van de partij.
2.
Voor de overige plaatsen op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing kunnen de leden van de
kiesvereniging aan het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging voor een door dat bestuur bekend te maken datum
namen opgeven van leden van de desbetreffende kiesvereniging die zij beginselgetrouw en geschikt achten om als lid
van de gemeenteraad op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste twee jaar lid van de partij. In bijzondere gevallen
kan op de voorwaarde over de duur van het lidmaatschap een uitzondering worden gemaakt.
2a.
Het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging stelt een voorlopige kandidatenlijst vast op basis van een
gemotiveerd advies van een daartoe door het bestuur ingestelde selectieadviescommissie, nadat de ledenvergadering
over de voorlopige kandidatenlijst is geconsulteerd. Samenstelling en taak van de selectieadviescommissie worden
gelijktijdig met het instellingsbesluit vastgesteld.
3.
De voorlopige kandidatenlijst wordt desgevraagd onverwijld ter kennis gebracht van het bestuur van de
provinciale vereniging en van het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij.
4.
Binnen twee weken kunnen de leden van een bij de kandidaatstelling belanghebbende kiesvereniging bezwaren
tegen de kandidaten of de samenstelling indienen bij het bestuur van de provinciale vereniging. Het bezwaarschrift
wordt gemotiveerd en ondertekend.
5.
Worden binnen de gestelde termijn geen bezwaren ingebracht tegen de voorlopige lijst, dan is deze definitief.
6.
Indien er binnen de gestelde termijn bezwaren zijn ingebracht tegen de voorlopige lijst, dan worden deze door
het bestuur van de provinciale vereniging, of ten minste twee afgevaardigden daaruit, onderzocht. In dat geval worden
het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging en degene(n) die bezwaar heeft (hebben) ingediend, gehoord.
7.
Het bestuur van de provinciale vereniging of de afgevaardigden daaruit brengen binnen vier weken na het einde
van de in het vierde lid genoemde termijn advies uit aan het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging.
8.
Worden de ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard, dan krijgt de voorlopige lijst alsnog een definitieve
status.
9.
Indien de bezwaren gegrond worden verklaard, stelt de gemeentelijke kiesvereniging in een nieuw te beleggen
ledenvergadering, met inachtneming van dit advies, de kandidatenlijst opnieuw vast.
10.
De in het voorgaande lid bedoelde kandidatenlijst wordt desgevraagd onverwijld ter kennis gebracht van het
bestuur van de provinciale vereniging en het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Artikel 27. Statutenwijziging
1.
In de statuten van de kiesvereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden

voorgesteld.
2.
3.
4.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
De statuten(wijzigingen) treden eerst in werking nadat het Hoofdbestuur deze heeft goedgekeurd.
Wijziging van de artikelen 2, 3, eerste lid, en van dit artikellid is niet mogelijk.

Artikel 28. Ontbinding
1.
De kiesvereniging kan slechts worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de kiesvereniging zal worden voorgesteld.
2.
Voordat het bestuur overgaat tot het beleggen van een ledenvergadering als bedoeld in het eerste lid overlegt
het bestuur van de kiesvereniging met het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij over het voornemen
tot ontbinding van de desbetreffende kiesvereniging.
3.
Artikel 27, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat stemming dient plaats te
vinden in een vergadering, waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig is. Is niet tweederde van de leden
tegenwoordig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden ten minste vijftien en ten hoogste dertig
dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest worden besloten ongeacht het aantal tegenwoordige leden, mits met een meerderheid van ten
minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
4.
Bij ontbinding dient aan alle financiële verplichtingen van de kiesvereniging te zijn voldaan. De dan nog
aanwezige financiële middelen vervallen aan de kas van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Artikel 29. Huishoudelijk reglement
1.
De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Artikel 30. Onvoorziene omstandigheden
1.
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede in alle gevallen
waarin verschil van mening bestaat over de uitleg van bepalingen van deze statuten of het huishoudelijk reglement,
beslist de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur.
2.
In spoedeisende gevallen beslist het bestuur onder nadere goedkeuring van de ledenvergadering.

