Verenigingsreglement P.V. Stormvogels

Art. 1 De vereniging draagt de naam "Stormvogels" en wordt verkort in dit reglement
"de vereniging" genoemd. Ze is aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders
Organisatie (NPO).
Art. 2 De vereniging is opgericht 8 januari 1932 en gevestigd in de kom van de
gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Art. 3 Het doel van de vereniging is het bevorderen van de duivensport in het algemeen
en het organiseren van wedvluchten, prijsvluchten en tentoonstellingen.

Art. 4 Indien iemand lid wenst te worden dient hij zich schriftelijk bij de secretaris te
melden. Deze maakt de aanmelding bekend in de vereniging en indien binnen 8 dagen
geen schriftelijke bezwaren tegen de voorgestelde persoon worden ingediend wordt deze
als aangenomen beschouwd. Leden beneden de 16 jaar worden als juniorenleden
beschouwd en hebben geen stemrecht. Als lid wordt niet toegelaten hij die reeds lid is
van een andere postduivenvereniging of bij een andere vereniging contributie- of andere
schuld heeft.

Art. 5 De leden zijn verplicht het doel de vereniging te helpen bevorderen gelijk in art. 3
is beschreven. Het lidmaatschap houdt automatisch op bij royement of bij overlijden.

Art. 6 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t.e.m. 31 december. Indien iemand wenst
te bedanken voor zijn lidmaatschap moet dat voor of op 30 november ter kennis van de
secretaris worden gebracht (schriftelijk). Bij tussentijds bedanken, anders dan voor
verhuizing naar een andere gemeente of het bepaalde in art. 5, is contributie schuldig tot
het einde van het boekjaar. Opzegging van het lidmaatschap doet alle aanspraak op de
eigendommen de vereniging verliezen.
Art. 7 Het benodigde materiaal, zoals verzendmanden, ringen tangen, constateurs,
computers, inkorf systemen e.d. worden aangeschaft
door de vereniging en blijft haar eigendom.

Art. 8 Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen bij kandidaatstelling. Het bestaat
uit minimaal 5 leden, met tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester. Hok
controleurs kunnen, indien noodzakelijk, op een bestuursvergadering worden
uitgenodigd. De kandidaat moet vooraf door de voorsteller(s) worden geraadpleegd of
deze zijn eventuele functie zal aanvaarden.
Art. 9 De voorzitter leidt alle vergadering, hij beslist op bestuursvergaderingen bij
staking de stemmen en geeft en ontneemt het woord.

Art. 10 De secretaris houdt de notulen van de vergadering bij, ook van
bestuursvergaderingen. Alle correspondentie en administratie wordt door hem gevoerd
en zo nodig door de voorzitter ook ondertekend. Tevens houdt de secretaris de ledenlijst
bij terwijl adreswijzigingen schriftelijk aan hem dienen te worden bekend gemaakt.
Art. 11 De penningmeester int de contributie en brengt hierover verslag uit op alle
bestuurs- en jaarvergaderingen. Bij elke uitgave, door de penningmeester gedaan, is
deze verplicht een nota te ontvangen. Deze uitgaven dienen vooraf door de voorzitter te
zijn goedgekeurd.
Art. 12 De overige bestuursleden staande in art. 9, art. 10 en art. 11 genoemde bij, in
de uitvoering van hun werkzaamheden.

Art. 13 De algemene vergadering benoemd ieder jaar één nieuw lid voor de kascontrole
commissie welke commissie uit 2 personen bestaat; deze brengen op de jaarvergadering
verslag uit inzake het financieel beheer.

Art. 14 De jaarvergadering zal voor aanvang van elke nieuwe seizoen worden gehouden.
De secretaris en de penningmeester brengen op deze vergadering verslag uit over hun
werkzaamheden in het gepasseerde jaar. Ook de bestuursverkiezing wordt op deze
vergadering gehouden.
Art. 15 De bestuursleden treden om de 3 jaar af, dit gaat als volgt: 1e voorzitter + 2e
secretaris; 1e penningmeester + 2e voorzitter + commissaris; 1e secretaris + 2e
penningmeester.
Allen zijn terstond herkiesbaar. Niet de personen treden af, maar de functie komt
beschikbaar. Bij staking de stemmen wordt het zittend bestuurslid gehandhaafd. In elke
vacature dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien. Uitgezonderd de voorzitter
worden alle functies onderling verdeelt.

Art. 16 De contributie wordt elk jaar op de jaarvergadering vastgesteld en dient per
bank betaling te worden voldaan. Elk lid dat gedurende één kwartaal heeft verzuimd aan
zijn verplichtingen te voldoen kan door het bestuur worden gemaand en zo nodig
geschorst.

Art. 17 Wanneer een bestuurslid zijn plichten niet nakomt kan hij uit zijn functie worden
ontheven, nadat door een persoon schriftelijk op zijn fouten is gewezen. Deze persoon
heeft te zorgen voor een kandidaat die bij benoeming deze functie zal aanvaarden.
Art. 18 In de rondvraag kan alleen de vragensteller het woord voeren.

Art. 19 Voorstellen, welke uit de rondvraag voortkomen moeten binnen 10 dagen na
deze vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Bij het later behandelen
eerst toelichten door de voorsteller. Personen die eveneens het woord wensen in de
volgorde als door de secretaris genoteerd. Dit geldt ook voor de voorstellen te
jaarvergadering. Alle voorstellen moeten een meerderheid van stemmen behalen.

Art. 20 Besluiten de ledenvergadering behoeven meerderheid van stemmen om
aangenomen te worden. Over personen stemt men schriftelijk, over zaken mondeling. Na
de eerste vrij stemming zonder meerderheid volgt een tweede stemming met twee
personen als kandidaat. Bij staking zie artikel 15.
Art. 21 Elk op een vergadering genomen besluit is bindend gedurende een geheel
kalenderjaar en mag niet gewijzigd worden dan met goedkeuring van het bestuur.

Art. 22 Indien buitengewone omstandigheden dit niet verhinderen zullen de
vergaderingen (indien noodzakelijk) de eerste vrijdag van elke maand tussen 19.00 uur
en 22.30uur op de bestemming worden gehouden.

Art. 23 Het betalen de poules geschiedt bij de inkorving. Nalatigheid wordt gestraft met
uitsluiting van deelname aan de prijsvlucht. Ook bij contributie- of andere financiële
achterstand kan uitsluiting volgen. Het inkorven vind plaats op het daartoe aangewezen
adres tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Behalve in bijzondere gevallen, b.v. verre vluchten,
nationale concoursen enz. moet uiterlijk voor 13.00 uur betaald zijn.
Art. 24 Er wordt geconcoursed onder vliegreglement van de Nederlandse
Postduivenhouders Organisatie (NPO) met eventuele bepalingen van de vereniging
toegevoegd. De aanvulling luidt als volgt:
De vereniging respecteert principiële leden, echter kunnen deze geen aanspraak maken
op enigerlei compensatie (nog in punten nog in geld).

Art. 25 Een constateersysteem dat stil valt tijdens het concoursen komt te vervallen. Het
voor of achterlopen van een constateersysteem wordt verrekend volgens de reglementen
van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie.
Het bestuur is aansprakelijk voor beschadigen van constateersystemen vanaf het
moment van inname voor inkorving en/of onderhoud tot het moment van vrijgave van
deze systemen. Wanneer een lid er voor kiest het constateersysteem achter te laten in
het clubgebouw is dat geheel voor eigen verantwoording.
Art. 26 Mechanische klokken moeten gelood worden binnen gebracht, bij het niet
doorgaan van een vlucht op de avond dat de klokken opnieuw zullen worden gesteld.
Indien een bestuurslid de klok controleert, mag deze worden geopend.

Art. 27 De berekening voor de kampioenschappen vindt plaats door de leden gekozen
puntenstelsel. Elk lid dient in het bezit te zijn van een op zijn naam gesteld hok
coördinaat.
Art. 28 Duiven zonder vaste voetring, of met beschadigde vaste voetring zijn van
deelname aan alle vluchten uitgesloten.

Art. 29 Elk lid is verplicht aan de hokcontroleur direct opgave te doen van alle
veranderingen welke op zijn hok plaatsvinden, zoals opvangen van duiven, cadeau
krijgen van duiven, kopen van duiven, en verder wat er veranderd op het hok. Elk lid is
verplicht de hokcontroleur op de eerste vraag toegang tot zijn hok te verlenen evenals
alle nodige inlichtingen te verstrekken welke voor een werkelijke controle noodzakelijk
zijn.
Art. 30 De hokcontroleur is verplicht de hokken te controleren als dit nodig wordt
geacht. Ze hebben tot taak alle ringnummers nauwkeurig te boeken en te controleren
met de eigendomsbewijzen. Duiven zonder eigendomsbewijs dienen ze aan het
ringenbureau op te geven.
Art. 31 De op het hok van een lid aanwezige postduiven dienen hun persoonlijke
eigendom te zijn, dit te boekstaven met het eigendomsbewijs. Er mogen geen duiven
zonder ring aanwezig zijn. In elk hok van een lid van de vereniging dient een lijst
aanwezig te zijn vermeldende alle op het hok aanwezige duiven met ringnummers en
kleur. Een duplicaat hiervan dient aan de hokcontroleur te zijn afgegeven.

Art. 32 De hokcontroleurs mogen bij elke inkorving aanwezig zijn en moeten toegang
krijgen tot de duplicaten van de hoklijsten welke op de vereniging aanwezig dienen te
zijn.

Art. 33 Leden die door woorden of daden een nadelige invloed trachten uit te oefenen op
de vereniging kunnen, na overleg, door het bestuur worden geschorst, met beroep op de
ledenvergadering.
Art. 34 Vervallen

Art. 35 De vereniging kent 2 soorten leden; actieve en niet actieve leden.
Niet actieve leden zijn leden die niet deelnemen aan de wedvluchten. Deze leden betalen
jaarlijks een, door de jaarvergadering vastgesteld, bedrag.
Actieve leden zijn leden die deelnemen aan de wedvluchten. Deze betalen jaarlijks de
door de vereniging vastgestelde contributie.
Art. 36 Alle leden, dus zowel actieve als niet actieve leden, hebben toegang tot door de
vereniging georganiseerde evenementen en vergaderingen, met uitzondering van
bestuursvergaderingen.

Actieve leden hebben het recht over alle voorstellen te stemmen. Voor niet actieve leden
geldt dat zij alleen mogen stemmen over zaken die niet met de wedvluchten, denk hierbij
aan het vluchtprogramma, kampioenschappen etc., te maken hebben.
Art. 37 Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden besloten op een speciaal
voor dit doel belegde vergadering waarop alle leden tegenwoordig zijn. Indien tenminste
vier leden de instandhouding van de vereniging wensen kan de vereniging niet
ontbonden worden en vervalt het daartoe strekkende voorstel. Deze bepaling geldt ook
voor het toetreden tot een andere bond als omschreven in art. 1.

Art. 38 Ieder lid ontvangt één reglement gratis. Bij verloren gaan, of andere reden tegen
de kostende prijs.
Art. 39 De leden verplichten zich door hun lidmaatschap tot stipte naleving van alle door
dit reglement genoemde bepalingen.
Art. 40 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Art. 41 Dit reglement treedt in werking op 19 maart 2016. Hiermede komen alle
voorgaande reglementen te vervallen.
Is getekend te Hardinxveld-Giessendam, de 18e maart 2016.
Voorzitter;

Secretaris;

