
Artikel 14. 
Bij het neerleggen van hun functie leveren zij binnen een door het bestuur gestelde termijn 
alle onder hun beheer zijnde bescheiden betreffende het rayon in bij een hiertoe aangewezen 
persoon. 
 
Artikel 15. 
Bij opheffing van het rayon heeft het dagelijks bestuur de verplichting de lopende zaken naar 
behoren af te handelen binnen een daarvoor gestelde termijn. 
 
Artikel 16.  Verkiezingen 
Elk jaar treedt een deel van het bestuur af volgens een hiertoe opgesteld rooster van aftreden. 
Het eerste jaar treedt af: 1e voorzitter en 2e secretaris. Het tweede jaar: 1e penningmeester en 
2e voorzitter het derde jaar de 1e secretaris. 
Bij tussentijdse vacatures in het bestuur ,wordt voorzien door een tijdelijke aanvulling, 
eventueel uit de kandidaten van de laatste jaarvergadering en lopend tot de eerstvolgende 
jaarvergadering  
 
Artikel 17. 
Van elke aangesloten vereniging heeft 1 persoon stemrecht, tenzij ter vergadering hierover 
anders wordt beslist, dit kan uitsluitend als het over zaken gaat. Over personen wordt 
schriftelijk , over zaken kan mondeling worden gestemd. 
Bij een gelijk aantal stemmen zal er een herstemming plaatsvinden. 
 
Artikel 18. 
De vergaderingen worden onderscheiden in leden- en bestuursvergaderingen. 
a.  Per jaar zullen minimaal 2 ledenvergaderingen belegd worden waaronder één 
     jaarvergadering bij voorin de maand maart.  Een extra ledenvergadering kan belegd    
     worden, als een aangesloten vereniging hiertoe reden heeft en dit schriftelijk verzoeken 
     bij het secretariaat, het bestuur kan dan een extra ledenvergadering uitschrijven. 
b.  Bestuursvergaderingen worden gehouden zovaak het dagelijks bestuur dit wenselijk 
     acht of wanneer dit door tenminste 3 bestuursleden te kennen wordt gegeven. Normaal   
     zal er 4 weken voor een ledenvergadering een bestuursvergadering plaats vinden. 
c.  Op de jaarvergadering zal er een kascommissie worden aan gewezen, welke de bescheiden 
     van de penningmeester controleert. Zij dienen hierover aan de vergadering verslag 
     ui te brengen. 
 
Artikel 19. 
Stemmen zijn niet geldig als: 
a.  Stembriefjes blanco zijn. 
b.  Stembriefjes ,waarop meer namen voorkomen dan het aantal vacatures. 
c.  Ondertekende stembriefjes 
d.  Stembriefjes die onleesbaar zijn. 
e.  Stembriefjes waaruit blijkt , om welke reden ook, de wens van de stemmer  
     onduidelijk blijkt. 
 
Artikel 20. 
Rayonactiviteiten kunnen zijn. Eens per jaar een rayon tentoonstelling (zie art.2 punt c der 
statuten), cursussen, lezingen, films en dia-avonden en andere activiteiten, welke de 
samenwerking in het rayon ten goede komen. 
 


