
STATUTEN. 
Artikel 1. 

De afdeling Zwaag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken met 

Hoofdzetel te Amsterdam, is gevestigd te Zwaag NH. 

DOEL 

Artikel 2. 

De afdeling stelt zich ten doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen 

Artikel 3. 

Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. het in leven roepen van cursussen, waarop zowel theoretisch als practisch onderricht wordt 

gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken; 

b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en practisch te onderhouden en te volgen; 

c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal; 

d. alle wettige middelen, die niet in strijd zijn met de Statuten van de Koninklijke Nederlandse 

Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken. 

LEDEN 

Artikel 4. 

Leden van de afdeling zijn zij, die een contributie betalen als nader in het Huishoudelijk Reglement 

vastgesteld en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

Artikel 5. 

Zij die als lid wensen toe te treden, kunnen zich bij het bestuur aanmelden. Het bestuur beslist over 

de toelating 

Artikel 6. 

Men verliest het lidmaatschap door overlijden, opzegging of na royement krachtens besluit van de 

Ledenvergadering van de afdeling. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden tegen het 

einde van het lopende boekjaar, mits daarvan tenminste één maand tevoren schriftelijk is kennis 

gegeven aan het bestuur. Het bestuur van de afdeling heeft de bevoegdheid leden te schorsen. 

ERELEDEN 

Artikel 7. 

Op voorstel van het bestuur kunnen door de ledenvergadering ereleden worden benoemd. 

DONATEURS 

Artikel 8. 

Donateurs van de afdeling zijn zij, die zich bereid verklaren de afdeling te steunen met een jaarlijkse 

bijdrage of wel een bijdrage ineens, welke bijdragen nader zijn vastgesteld in het Huishoudelijk 

Reglement. 

GELDMIDDELEN 



Artikel 9. 

De geldmiddelen van de afdeling bestaan uit contributiën van de leden donaties, erfstellingen, 

legaten, toevallige baten en rente van kapitaal. 

BESTUUR 

Artikel 10. 

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 personen en wordt gekozen door en uit de 

leden.  

Voor elke vacature maakt het bestuur een aanbeveling van twee leden. Op de jaarlijkse 

ledenvergadering treedt, volgens een op te maken rooster, tenminste 1/3 aantal bestuursleden af. 

De aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. 

Artikel 11. 

Het bestuur vertegenwoordigd de afdeling zowel in als buiten rechten. Alle stukken, de afdeling 

bindende, worden namens het bestuur door de voorzitter en de secretaris, en waar het financiële 

aangelegenheden betreft, eveneens door de penningmeester, of hun plaatsvervangers ondertekend. 

het bestuur behoeft de machtiging van de ledenvergadering en de toestemming van het 

Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken tot het 

vervreemden, bezwaren of verkopen van bezittingen van de afdeling boven een waarde van f. 100,--, 

alsmede tot het aangaan van verbintenissen waarvan het belang f. 500,-- overtreft. 

STEMRECHT 

Artikel 12.  

In de vergadering van de afdeling brengt ieder lid één stem uit. Ereleden hebben als zodanig geen 

stemrecht. 

ALGEMEEN 

Artikel 13.  

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

Artikel 14. 

Deze statuten mogen niet in strijd zijn met de statuten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 

Eerste Hulp bij Ongelukken. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in 

strijd zijn met de statuten van de afdeling, of het huishoudelijk reglement van de Koninklijke 

Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken. 

Artikel 15. 

Wijziging van deze statuten geschiedt volgens besluit van de ledenvergadering, genomen met 

tenminste ¾ der uitgebrachte stemmen. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking alvorens 

daarop de goedkeuring van het hoofdbestuur is verkregen. 

Artikel 16.  

De afdeling kan worden ontbonden: 



a. Door een besluit van de leden van de afdeling, genomen met inachtneming van de geldende 

statuten; 

b. Door opheffing overeenkomstig besluit van het hoofdbestuur. 

Wil het onder a. bedoelde besluit geldig zijn, dan moet 

1. Aan het Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging worden gezonden een 

kennisgeving, dat de vergadering is bijeengeroepen, waarin over ontbinding zal worden 

beslist, welke kennisgeving moet worden verzonden tenminste 14 dagen vóór het houden 

van de vergadering. 

2. Het genomen besluit goedgekeurd zijn door het Hoofdbestuur, dat aan zijn goedkeuring 

voorwaarden kan verbinden. 

 

Bij het ontbreken van een Bestuur is het Districtsbestuur belast met de liquidatie. Uitsluitend 

het Hoofdbestuur bepaalt, wat met het vermogen van de ontbonden Afdeling zal 

geschieden. 

 

   Het bestuur van de Afdeling Zwaag 
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