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3.4  Het lid heeft toegang tot de AV waarin zijn beroep wordt behandeld, doch uitsluitend voor wat betreft de behandeling van 

dat agendapunt. Betrokkene en/of diens raadsman heeft spreekrecht. 

3.5  Het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging is definitief,indien de meerderheid van de aanwezige leden 

het door het bestuur ingenomen standpunt middels besluit bevestigt. 

3.6  Van de beslissing op het beroep wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan aan de betrokkene. 

4 Vergadering van de Algemene vergadering 

4.1  Een Algemene (leden) vergadering is openbaar tenzij de (leden) vergadering de vergadering (gedeeltelijk) voor gesloten 

verklaart. 

4.2  Behoudens de leden-vertegenwoordigd door de door hen aangewezen vertegenwoordiger of bij diens ontstentenis door de 

als zodanig aangewezen plaatsvervanger-het bestuur heeft geen van de ter vergadering aanwezigen spreekrecht,tenzij de AV 

anders beslist, dan wel de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen. 

4.3  Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen,die bij oproeping ter kennis van de leden zijn gebracht of 

overeenkomstig artikel 6,zevende lid, onder b van de statuten aan de agenda van een AV zijn toegevoegd en betrekking 

hebben op de bevoegdheden als vermeld in artikel 6,vijfde lid,statuten. 

4.4  De notulen van de AV zijn openbaar met uitzondering van de onderwerpen die in beslotenheid zijn behandeld. 

5 Leiding van de Algemene vergadering 

5.1  De voorzitter van het bestuur leidt de Algemene (leden)vergadering. 

5.2  Hij kan de vergadering voorstellen aan een lid/een toehoorder, dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken 

belemmert voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden de aanwezigheid bij de vergadering te ontzeggen. Over dit 

voorstel wordt niet beraadslaagd. Blijkt na stemming dat het voorstel is aangenomen dan moet het lid de vergadering 

onmiddellijk verlaten. Bij weigering doet de voorzitter hem verwijderen. 

5.3  Indien aan een Lid de toegang tot de vergadering is ontzegd,wordt hij van de presentielijst afgevoerd. 

6 Stemmingen 

6.1  Bij stemmingen in de algemene vergadering is slechts de ingevolge artikel 1, tweede lid,van dit reglement aangewezen 

vertegenwoordiger bevoegd te stemmen; bij diens afwezigheid de plaatsvervanger aangewezen overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 1,derde lid,van dit reglement. 

6.2  Bij schriftelijke stemming zijn als ongeldige stemmen aan te merken: 

a.      stemmen die door geschorste leden zijn uitgebracht. 

b.     stemmen die niet tijdig zijn uitgebracht. 

c.     stemmen,waarbij op het stembriefje aantekeningen zijn gemaakt,van welke aard dan ook. 

d.     stemmen die naar het oordeel van de voorzitter onleesbaar zijn. 

e.     stemmen waarbij op het stembriefje op meer dan Eén kandidaat een stem is uitgebracht. 

f.     stemmen die zijn uitgebracht op niet voorgedragen personen. 
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