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STATUTEN
(Gewijzigd per 48e vergadering van de verenigingsraad op 25 april 1987)
Naam en zetel
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR EXPERIMENTEEL RADIO ONDERZOEK IN NEDERLAND
(VERON).
2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam.
2.
Terminologie
Artikel 2.
Overal waar in deze Statuten gesproken wordt van amateur-radiocommunicatie betreft het die activiteiten als bedoeld in deel
B, artikel 32, van de ITU Radio Regulations.
Overal waar in deze Statuten gesproken wordt van "radiozendamateur", betreft het die personen als bedoeld in deel B, artikel 32, van
de ITU Radio Regulations en artikel E.3.2., lid 1, van het Besluit
Radio-Electrische lnrichtingen (Staatsblad 1985, 445), die houder
zijn van een amateur-radiozendmachtiging als omschreven in de bekendmaking van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van
27 juni 1986, nummer 860627/1023, Staatscourant nummer 130.
Doel
Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van
amateur-radiocommunicatie en het hiermee verband houdende experimenteel radio- en electronica-onderzoek Zij tracht haar doel te bereiken door een of meer der volgende middelen:
a. het behartigen van de belangen der radiozendamateurs;
b. het behartigen van de belangen der leden, die zich bezig houden
met de radio-ontvangst en de hiermee verband houdende electronicatechniek;
c. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
d. het uitgeven of doen uitgeven van publikaties op het gebied van
de amateur-radio-communicatie;
e. het in standhouden - al dan niet in samenwerking met derden van een bureau voor de verzending van radiocommunicatierapporten (QSL-bureau), volgens de richtlijnen van de International
Amateur Radio Union (IARU);
f. het bevorderen en onderhouden van contacten met overheidsorganen, binnen- en buitenlandse en internationale organisaties en
verenigingen, en van de IARU-vertegenwoordiging bij de International Telecommunication Union (ITU);
g. het bevorderen van de opleiding tot radiozendamateur door het
geven van cursussen;
h. het bevorderen van een juist gebruik van de aan radiozendamateurs toegewezen frequenties of frequentiebanden, overeenkomstig de vastgestelde machtigingsvoorwaarden en besluiten welke
zijn vastgelegd in de verslagen van de IARU en de IARU Region 1 Conferenties;
i. al hetgeen op wettige wijze aan het doel dienstbaar kan zijn.
Duur
Artikel 4.
De vereniging is opgericht op eenentwintig oktober negentienhonderd vijfenveertig en duurt onbepaalde tijd voort.
Leden en donateurs
Artikel 5.
l. De vereniging bestaat uit:
a. gewone leden;
b. juniorleden;
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c. gezinsleden;
d. studerende leden;
e. buitengewone leden;
f. leden van verdienste;
g. ere leden;
h. donateurs.
Gewoon lid kunnen worden natuurlijke personen, die bij het
begin van het verenigingsjaar de achttien-jarige leeftijd hebben
bereikt.
Juniorlid kunnen worden natuurlijke personen, die bij het begin
van het verenigingsjaar de achttien-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
Gewoon gezinslid of junior gezinslid kunnen worden zij, die
deel uitmaken van een gezin, waarvan een der leden al gewoon
lid van de vereniging is. Een gezinslid (gewoon- of juniorlid)
ontvangt geen verenigingsorgaan.
Studerende leden, zijn leden tot en met drieëntwintig jaar, die
dagonderwijs volgen.
Buitengewoon lid kunnen worden rechtspersonen.
Tot lid van verdienste of tot erelid kunnen worden benoemd, zij
die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt.
Donateur kunnen worden zij, die de vereniging met een door de
verenigingsraad vast te stellen minimumbijdrage willen steunen.

Artikel 6.
l. Het gewone lidmaatschap en het juniorlidmaatschap wordt bij
het hoofdbestuur aangevraagd.
2. Het hoofdbestuur deelt een kandidaatlid in bij de afdeling, waartoe dit kandidaatlid naar het oordeel van het hoofdbestuur
behoort, rekening houdend met de keuze van het kandidaatlid;
van deze beslissing stelt hij het desbetreffende afdelingsbestuur
in kennis.
3. Het hoofdbestuur brengt de naam en de indeling van het kandidaatlid zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden door middel
van publikatie in het verenigingsorgaan. Indien binnen veertien
dagen na deze publikatie bij het hoofdbestuur geen bezwaren
tegen het kandidaatlid zijn binnengekomen, wordt de betrokkene
als gewoon lid of juniorlid tot de vereniging toegelaten.
4. Worden er binnen de in lid 3 van dit artikel gestelde termijn bezwaren ingediend, dan worden deze bezwaren onderzocht door
het hoofdbestuur, dat in hoogste ressort beslist of het kandidaatlid tot de vereniging zal worden toegelaten.
Indien het hoofdbestuur beslist het kandidaatlid niet tot de vereniging toe te laten, deelt zij dit schriftelijk aan de betrokkene en
het bestuur van de desbetreffende afdeling mede.
Het kandidaatlid kan binnen een termijn van één maand na de in
vorige zin bedoelde mededeling tegen de beslissing van het
hoofdbestuur in beroep komen bij een beroeps-commissie, bestaande uit vijf personen, onder wie één lid van het hoofdbestuur, die worden benoemd door de verenigingsraad op voorstel
van het hoofdbestuur. De beroeps-commissie doet in hoogste
instantie uitspraak binnen een periode van drie maanden na het
instellen van het beroep.
5. Degene, die als lid is geweigerd, kan gedurende een jaar na de
verzending van de afwijzing niet als lid worden toegelaten.
6. Indien er geen bezwaren tegen het kandidaatlid zijn binnengekomen binnen de in lid 3 van dit artikel gestelde termijn, of indien
het hoofdbestuur heeft beslist een kandidaatlid ingevolge lid 4
van dit artikel toe te laten tot de vereniging, deelt het hoofdbe-
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stuur het kandidaatlid mede, dat hij als gewoon lid of juniorlid
tot de vereniging is toegelaten en bij welke afdeling hij is ingedeeld.
Buitengewone leden kunnen alleen zijn die rechtspersonen, die
volgens het hoofdbestuur voor het buitengewoon lidmaatschap
in aanmerking komen. Het buitengewoon lidmaatschap wordt
schriftelijk bij het hoofdbestuur aangevraagd. Het hoofdbestuur
brengt de betrokken rechtspersoon van zijn alsdan genomen besluit in kennis.
Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de verenigingsraad met een meerderheid van tenminste twee/derde der
uitgebrachte stemmen.

Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt:
a. - voor wat betreft leden-natuurlijke personen - door overlijden;
b. - voor wat betreft leden-rechtspersonen - door ontbinding;
c. door schriftelijke opzegging door het lid aan de algemeen secretaris van het hoofdbestuur, mits voor één december van het desbetreffende verenigingsjaar;
d. door schriftelijke opzegging door het hoofdbestuur aan het lid
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
e. door ontzetting door het hoofdbestuur, indien een lid handelt in
strijd met de Statuten, Reglementen of besluiten der vereniging,
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, mede daaronder
begrepen overtredingen van de telecommunicatie-wetgeving, ongeacht of de betrokkene terzake is of wordt vervolgd.
De betrokkene wordt ten spoedigste van het besluit, met opgave
van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving beroep open op de in artikel 6 lid
4 genoemde commissie, die in hoogste instantie uitspraak doet
binnen een periode van drie maanden na het instellen van het
beroep.
Gedurende de periode van ontvangst van de kennisgeving tot de
uitspraak van de commissie is het lid geschorst. Door de schorsing wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan het lidmaatschap opgeschort.
Geldmiddelen
Artikel 8.
1. De geldmiddelen der vereniging zijn:
a. contributies en donaties;
b. opbrengsten van publikaties en advertenties;
c. subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. alle andere wettige inkomsten.
2. De contributies van gewone-, junior- en buitengewone leden,
van de gewone- en junior-gezinsleden, alsmede de minimum
donaties worden vastgesteld door de verenigingsraad.
Voor bepaalde categorieën leden kan een gereduceerde contributie worden vastgesteld.
De contributies en donaties dienen vóór de aanvang van het verenigingsjaar aan de algemeen penningmeester te worden voldaan. Tussentijds toetredende leden voldoen hun contributie bij
aanmelding.
De verenigingsraad regelt welke contributie bij tussentijds toetreden moet worden betaald en welke uitgaven van het verenigingsorgaan deze leden ontvangen.
Organen van de vereniging
Artikel 9.
De vereniging kent de volgende organen.
a. de verenigingsraad;
b. het hoofdbestuur;
c. de afdelingen;
d. commissies.
Hoofdbestuur
Artikel 10.
1. Het hoofdbestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste
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zeven meerderjarige natuurlijke personen, waaronder een algemeen voorzitter, een algemeen vice-voorzitter, eventueel een
tweede algemeen vice-voorzitter, een algemeen secretaris en een
algemeen penningmeester.
Het aantal meerderjarige gewone leden dat houder is van een
amateur-radiozendmachtiging als bedoeld in artikel 2 dient tenminste twee/derde deel van het hoofdbestuur uit te maken.
De leden van het hoofdbestuur worden door de verenigingsraad
benoemd en kunnen door haar worden geschorst en ontslagen.
De algemeen voorzitter, algemeen vice-voorzitter, eventuele
tweede algemeen vice-voorzitter, algemeen secretaris en algemeen penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
De leden van het dagelijks bestuur worden door de verenigingsraad in functie gekozen.
Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de verenigingsraad niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten,
eindigt de schorsing.
Telkenjare per dag van de gewone jaarlijkse vergadering van de
verenigingsraad treden ten minste twee leden af volgens een
door het hoofdbestuur op te stellen rooster.
Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, met dien verstande dat de bij Huishoudelijk Reglement eventueel vastgestelde maximumzittingsduur niet kan worden overschreden.
In een tussentijdse vacature wordt in de eerstvolgende vergadering van de verenigingsraad voorzien; het nieuw benoemde bestuurslid wordt benoemd voor de tijd gedurende welke zijn
voorganger nog in functie zou zijn geweest.
Een bestuurslid houdt op bestuurslid te zijn:
a. door periodiek aftreden;
b. door tussentijds aftreden;
c. door ontslag;
d. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 11.
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door
de algemeen voorzitter.
Bij zijn ontstentenis of verhindering komt deze bevoegdheid toe
aan de algemeen vice-voorzitter en bij diens ontstentenis of verhindering aan de eventuele tweede algemeen vice-voorzitter.
De algemeen penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen.
Het hoofdbestuur is bevoegd tot het aanwijzen van afgevaardigden, die de vereniging vertegenwoordigen en tot het instellen
van commissies, die hem van advies kunnen dienen.
2. Het hoofdbestuur vergadert zo dikwijls de algemeen voorzitter
of twee andere bestuursleden dit nodig acht(en).
3. Het hoofdbestuur regelt de bijeenroeping en de orde der bestuursvergadering in onderling overleg, voor zover de Statuten
of het Huishoudelijk Reglement niet reeds bepalingen daaromtrent inhouden.
4. Het bestuur neemt besluiten met volstrekte meerderheid van de
in de vergadering uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geldt het voorstel als verworpen.
5. Geen besluiten kunnen worden genomen als niet tenminste meer
dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
Verenigingsraad
Artikel 12.
1. De verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen
en uit de bij Huishoudelijk Reglement aangewezen andere personen. Stemgerechtigd in de vergaderingen van de verenigingsraad
zijn afgevaardigden van de afdelingen; iedere afdeling heeft
middels haar afgevaardigden recht op één stem voor elke vijfentwintig leden of gedeelte van vijfentwintig leden.
2. Jaarlijks voor vijftien mei wordt een gewone vergadering van de
verenigingsraad gehouden en in deze vergaderingen wordt(worden):
a. door het hoofdbestuur verslag uitgebracht omtrent de gang
van zaken van de vereniging en het gevoerde beheer en beleid gedurende het afgelopen verenigingsjaar;
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b. door het hoofdbestuur rekening en verantwoording afgelegd
over het afgelopen verenigingsjaar;
c. door het hoofdbestuur de begroting voor het lopende verenigingsjaar overgelegd;
d. door de commissies verslag uitgebracht;
e. in vacatures voorzien;
f. de contributies vastgesteld;
g. behandeld elk ander punt van de agenda.
De oproeping geschiedt door de algemeen secretaris door middel
van een kennisgeving in het verenigingsorgaan met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste acht weken. De
oproeping behelst de aanvangstijd, de plaats waar de vergadering wordt gehouden en de vermelding der agendapunten.
Een buitengewone vergadering van de verenigingsraad wordt
bijeengeroepen door het hoofdbestuur, indien deze het nodig
acht of indien een hiertoe strekkend verzoek wordt ingediend
door een aantal afdelingen, dat tezamen gerechtigd is tot het op
de vergadering van een voltallige verenigingsraad uitbrengen
van ten minste een/tiende van het aantal stemmen. Voor het bijeenroepen van een buitengewone vergadering van de verenigingsraad geldt het in lid 3 van dit artikel genoemde, behoudens
indien dit geschiedt op een verzoek als in de vorige zin omschreven, in welk geval de oproeptermijn maximaal veertien dagen
zal zijn en de vergadering binnen vier weken dient te worden
gehouden.

Artikel 13.
1. De vergaderingen van de verenigingsraad worden geleid door de
algemeen voorzitter.
De algemeen secretaris maakt verslag van het ter vergadering
besprokene. Bij afwezigheid van de algemeen voorzitter respectievelijk algemeen secretaris voorziet het hoofdbestuur in het
voorzitterschap en het secretariaat.
2. Iedere afdeling wordt tijdens de vergaderingen van de verenigingsraad vertegenwoordigd door ten minste één afgevaardigde.
Hoofdbestuursleden kunnen niet als afgevaardigde van een afdeling worden aangewezen. De afgevaardigden van de afdeling
zijn bevoegd op verschillende wijze hun stem uit te brengen,
waarbij zij zich dienen te richten naar de richtlijnen, welke door
de afdeling zijn gegeven ten aanzien van het desbetreffende onderwerp. Een besluit van de verenigingsraad is nimmer aantastbaar op grond van het feit, dat afgevaardigden van de afdelingen
zich niet hebben gehouden aan de richtlijnen die hun door de
betrokken afdeling zijn gegeven.
3. De afgevaardigden van de afdelingen dienen door het bestuur
van hun afdeling voorzien te zijn van een schriftelijke verklaring
omtrent hun benoeming, welke voor de aanvang der vergadering
aan de voorzitter moet worden getoond.
4. Tenzij de Statuten anders voorschrijven, zullen alle besluiten
genomen worden met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen steeds schriftelijk; indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet kunnen besluiten worden genomen bij acclamatie.
6. Mocht ten aanzien van de benoeming van personen bij de eerste
stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen dan
zal een nieuwe stemming plaatshebben.
Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen,
zal een herstemming plaatshebben tussen de twee personen, die
de meeste stemmen op zich verenigden.
Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer
dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal
bij een tussenstemming worden beslist welke twee personen in
de herstemming zullen komen respectievelijk wie het met de
persoon op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht in de
herstemming zal opnemen. Staken bij een tussenstemming als in
de vorige zin bedoeld of bij een eindstemming de stemmen, dan
beslist het lot.
7. Zo een voorstel zaken betreft geldt het voorstel als verworpen.

Afdelingen
Artikel 14.
1. De verenigingsraad verdeelt het land in afdelingen.
2. Het ledental van een afdeling zal ten minste tien bedragen. Indien hieraan niet meer wordt voldaan, deelt het hoofdbestuur de
overblijvende leden in bij een andere afdeling, waarbij het rekening dient te houden met de wensen van de desbetreffende leden.
3. Iedere afdeling kiest uit haar midden een bestuur van tenminste
drie natuurlijke personen, met dien verstande dat het aantal gewone leden dat houder is van een amateurradiozendmachtiging
als bedoeld in artikel 2 tenminste twee/derde van het afdelingsbestuur dient uit te maken.
4. Iedere afdeling kan maximaal vier afgevaardigden voor de verenigingsraad aanwijzen. Deze afgevaardigden worden in een afdelingsvergadering gekozen door en uit de leden.
5. Afdelingsvergaderingen worden bijeengeroepen door het afdelingsbestuur. Op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende
van het aantal afdelingsleden is het afdelingsbestuur verplicht tot
het bijeenroepen van een afdelingsvergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan middels schriftelijke
kennisgeving aan alle tot de afdeling behorende leden.
Voor het in de vorige zin bedoelde geval draagt de algemeen
secretaris er zorg voor dat aan de verzoekers op hun schriftelijke
aanvraag op korte termijn een lijst met namen en adressen van
de afdelingsleden wordt verstrekt.
6. Jaarlijks wordt door het afdelingsbestuur tenminste één huishoudelijke vergadering bijeengeroepen. Tot deze vergadering hebben uitsluitend afdelingsleden en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON-leden toegang. Op de huishoudelijke vergadering worden ondermeer de navolgende onderwerpen behandeld:
a. jaarverslag van de afdelingssecretaris;
b. financieel overzicht als bedoeld in het volgende lid;
c. voorstellen en overige stukken voor de verenigingsraad;
d. verkiezing ven afgevaardigden naar de verenigingsraad;
e. verkiezing bestuursleden;
f. verkiezing kascontrolecommissie;
g. begroting voor het lopende verenigingsjaar.
7. Verantwoording voor het financieel beleid van het afdelingsbestuur aan de afdeling en het hoofdbestuur geschiedt jaarlijks
vóór 31 maart door middel van een eenvoudig financieel verslag, omvattend:
a. een balans, vermeldende geldmiddelen (kas, bank, giro, etc.),
bezittingen, debiteuren en crediteuren;
b. een verslag van inkomsten en uitgaven van het afgelopen
verenigingsjaar.
Dit financieel overzicht dient te worden vergezeld van een verslag of goedkeuring van een uit de leden te benoemen kascontrolecommissie van tenminste twee personen.
De voor het lopende verenigingsjaar vastgestelde begroting
wordt -eveneens vóór 31 maart- aan het hoofdbestuur ter kennisneming overgelegd.
8. Stemrecht hebben alleen de leden van de betreffende afdeling.
Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is toegestaan,
mits schriftelijke volmacht vooraf aan het afdelingsbestuur
wordt getoond en met dien verstande dat een lid voor niet meer
dan twee andere niet aanwezige leden een stem bij volmacht kan
uitbrengen. Ten aanzien van stemming in een afdelingsvergadering is het bepaalde in artikel 13 leden 4 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing.
9. Iedere afdeling kan een eigen Reglement opstellen, dat zij ter
goedkeuring voorlegt aan het hoofdbestuur, dat dit Afdelingsreglement toetst aan Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Indien een afdeling geen eigen Reglement heeft vastgesteld,
geldt voor die afdeling het door de verenigingsraad vast te stellen Modelreglement, dat geen bepalingen mag bevatten, die strijdig zijn met Statuten en Huishoudelijk Reglement.

VERON - Statuten, Huishoudelijk Reglement en Afdelingsreglement
Verenigingsjaar, rekening en verantwoording, begroting
Artikel 15.
1. Het verenigingsjaar is het kalenderjaar.
2. Per de laatste dag van het verenigingsjaar worden de boeken der
vereniging afgesloten en wordt daaruit, door het bestuur in overleg met de algemeen penningmeester, de rekening en verantwoording opgemaakt.
3. De verenigingsraad beslist over al of niet goedkeuring van de
rekening en verantwoording; goedkeuring hiervan strekt, tenzij
de verenigingsraad een voorbehoud maakt, het hoofdbestuur tot
decharge over zijn beheer.
4. De verenigingsraad stelt de begroting vast.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 16.
1. In het Huishoudelijk Reglement, dat door de verenigingsraad
wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd, worden nadere regels gegeven omtrent onderwerpen, waarvan een regeling is
voorgeschreven dan wel door de verenigingsraad wenselijk
wordt geacht.
2. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen in strijd met
de Statuten mogen bevatten.
3. De verenigingsraad is bevoegd naast het Huishoudelijk Reglement andere Reglementen vast te stellen.
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Statutenwijziging
Artikel 17.
1. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts door de
verenigingsraad worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
2. Wijzigingen in de Statuten treden niet in werking dan nadat
daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ontbinding
Artikel 18.
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de verenigingsraad;
b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is
verklaard.
2. Het bepaalde in lid 1 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
3. Het hoofdbestuur is met de vereffening belast, de verenigingsraad is evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan een
daarvoor speciaal aan te wijzen commissie.
4. Aan een eventueel batig liquidatiesaldo zal de verenigingsraad
een bestemming geven zoveel mogelijk overeenkomend met het
doel der vereniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(Gewijzigd per 49e vergadering van de verenigingsraad op 23 april 1988)

Gezinsleden
Artikel l.
1. Gewoon gezinslid of junior-gezinslid kunnen worden zij, die
deel uitmaken van een gezin waarvan één der leden al gewoon
lid van de vereniging is.
2. Een gezinslid (gewoon- of juniorlid) ontvangt geen verenigingsorgaan.
Advies bij ballotage
Artikel 2.
Indien overeenkomstig het bepaalde in art. 6. der Statuten bij het
hoofdbestuur bezwaren worden ingediend omtrent toelating van een
kandidaat-lid tot de vereniging, is het hoofdbestuur, alvorens over
toelating te beslissen, verplicht zich te doen adviseren door het bestuur van de afdeling waarbij het betrokken kandidaat-lid is ingedeeld.
Wanbetaling
Artikel 3.
Indien een lid niet vóór de aanvang van het verenigingsjaar uit eigen
beweging aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan, zullen
hem twee aanmaningen tot betaling worden gestuurd.
Indien het betreffende lid niet binnen vier weken na verzending van
de tweede aanmaning aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan
kan van de vereniging redelijkerwijs niet worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Het hoofdbestuur zal gelijktijdig met
de tweede aanmaning aan het betreffende lid conform artikel 7 sub d
der Statuten het lidmaatschap opzeggen op een termijn van vier weken na verzending. Daarbij zal er op worden gewezen dat de opzegging als niet gedaan kan worden beschouwd indien binnen genoemde
termijn de contributie wordt voldaan.
Contributie, donaties, afdrachten
Artikel 4.
1. Ieder afdelingsbestuur zendt minstens éénmaal per jaar, doch

2.

vóór 31 maart, een financieel verslag aan de algemeen penningmeester. Dit verslag omvat:
a. Een balans, vermeldende geldmiddelen (kas, bank, giro, etc.),
bezittingen, debiteuren en crediteuren.
b. Een verslag van inkomsten en uitgaven van het afgelopen
verenigingsjaar.
c. Een verslag van goedkeuring van een uit de afdelingsleden te
benoemen kascontrole-commissie van twee personen.
De algemeen penningmeester draagt, nadat hij het in lid 1 van
dat artikel vermelde verslag heeft ontvangen, de afdracht aan de
afdeling af. De afdracht is gebaseerd op het aantal tot de afdeling
behorende leden, zulks op de wijze als door de verenigingsraad
is vastgesteld. Deze afdracht dient vóór 1 mei van het lopende
verenigingsjaar te geschieden mits de algemeen penningmeester
tijdig een correct verslag van de afdeling heeft ontvangen.

Benoemingen
Artikel 5.
1. Uiterlijk tot vier weken vóór een vergadering van de verenigingsraad, waarin nieuwe leden van het hoofdbestuur en/of
voorzitters van de art. 9 genoemde commissies worden benoemd, kunnen door het hoofdbestuur, de afdelingen of groepen
van tenminste 25 leden, kandidaten worden gesteld. Een kandidaatstelling van de zijde van de afdeling moet worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de betreffende afdeling; een kandidaatstelling door een groep van 25 leden moet
door al deze leden worden ondertekend. In alle gevallen moet
door het hoofdbestuur een bereidverklaring van de kandidaat
zijn ontvangen.
2. De namen van de kandidaten worden uiterlijk drie weken vóór
de vergadering van de verenigingsraad ter kennis van de afdelingen gebracht.
3. Indien er voor één vacature slechts één kandidaat wordt gesteld,
wordt deze zonder stemming geacht te zijn gekozen.
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Verenigingsraad
Artikel 6.
1. In de verenigingsraad hebben naast de afgevaardigden van de
afdelingen zitting:
a. de leden van het hoofdbestuur;
b. de voorzitter of zijn plaatsvervanger van elk der in art. 9 genoemde bureaus of commissies;
c. de redaktie van het (de) verenigingsorgaan(anen);
d. de beheerder van het Nederlands QSL-bureau;
e. ereleden en leden van verdienste.
De sub a t/m e genoemde personen hebben geen stemrecht doch
kunnen voor elke stemming (desgevraagd) advies uitbrengen.
2. De voorzitter van de vergadering van de verenigingsraad kan
ook anderen dan de in lid 1 van dit artikel genoemde personen
tot de vergadering van de verenigingsraad toelaten. Deze personen kunnen, na verkregen toestemming van de voorzitter, in de
vergadering het woord voeren doch hebben geen stemrecht.
3. De reiskosten van de afgevaardigden der afdeling worden voor
twee personen per afdeling, op hun verzoek, uit de algemene kas
vergoed volgens het laagste tarief van het openbaar vervoer.
4. Aan de verenigingsraad is opgedragen:
a. de benoeming van ereleden en leden van verdienste;
b. het vaststellen van de contributies en van het aandeel der afdelingen in de ontvangen contributies;
c. het benoemen van de leden van het hoofdbestuur;
d. het behandelen van de onderwerpen vermeld in art. 12 lid 2
der Statuten;
e. de goedkeuring van de rekening en verantwoording en het
vaststellen van de begroting;
f. de vaststelling en wijziging ven de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere Reglementen;
g. de ontbinding der vereniging;
h. de benoeming van de kascontrole-commissie;
i. de benoeming van de in art. 9 van dit Reglement genoemde
personen.
5. Voorstellen voor een vergadering van de verenigingsraad kunnen worden ingediend door het hoofdbestuur en door de afdelingen.
6. Tenminste achttien (18) weken voor een gewone vergadering
van de verenigingsraad en tenminste tien (10) weken voor een
buitengewone vergadering van de verenigingsraad deelt het
hoofdbestuur de afdelingen mede dat een vergadering van de
verenigingsraad zal worden gehouden.
7. Binnen zes (6) weken na de dag, waarop de mededeling in het
vorige lid bedoeld aan de afdelingen is verzonden, kunnen de
afdelingen voorstellen voor de vergadering van de verenigingsraad bij het hoofdbestuur indienen.
8. Tenminste zes (6) weken voor de vergadering van de verenigingsraad zendt het hoofdbestuur alle voorstellen van het hoofdbestuur en de afdelingen naar de afdelingen.
9. Ten aanzien van een buitengewone vergadering van de verenigingsraad welke wordt bijeengeroepen op initiatief van een aantal afdelingen, is het vorenstaande niet van toepassing en geldt
het bepaalde in art. 12. lid 4 der Statuten.
10. Uiterlijk zes (6) weken vóór de gewone vergadering van de verenigingsraad zendt het hoofdbestuur de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar naar de afdelingen.
11. Amendementen op de in de agenda vermelde voorstellen kunnen
uitsluitend door het hoofdbestuur en/of de afdelingen worden
ingediend. De afdelings-amendementen moeten uiterlijk 24 uur
vóór de aanvang van de vergadering van de verenigingsraad
schriftelijk door de algemeen secretaris zijn ontvangen.
Het verenigingsorgaan
Artikel 7.
1. De redaktie van het verenigingsorgaan wordt benoemd en ontslagen door het hoofdbestuur.
2. De redaktie bestaat uit een hoofdredakteur, een secretaris en één
of meer leden.
3. De redaktie is tegenover het hoofdbestuur verantwoordelijk voor

4.
5.

de opmaak en inhoud van het verenigingsorgaan, behoudens de
inhoud van mededelingen van het hoofdbestuur.
De financiële verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het
verenigingsorgaan ligt bij het hoofdbestuur.
De werving en verzorging van advertenties kan door het hoofdbestuur, na overleg met de redaktie, aan derden worden overgedragen. De redaktie ziet alsdan toe op de vorm en de inhoud van
bedoelde advertenties.

Kascontrole-commissies
Artikel 8.
1. Ieder jaar wijst de verenigingsraad een afdeling aan die belast
wordt met het toezicht en de controle op het beheer van de geldmiddelen van de vereniging.
2. De aldus aangewezen afdeling wijst twee (2) van haar leden aan
die tezamen met een derde lid, aangewezen door en uit de kascontrole-commissie van het voorgaande verenigingsjaar, de kascontrole-commissie vormen. Deze commissie controleert de rekening en verantwoording en de boeken van de vereniging en
brengt hierover schriftelijk verslag uit aan de verenigingsraad.
Bureaus en commissies
Artikel 9.
1. De verenigingsraad benoemt de voorzitter van:
a. het traffic bureau;
b. de VHF/UHF commissie;
c. de NL-commissie;
d. de vossejachtcommissie;
e. de bibliotheekcommissie;
f. de technische commissie;
g. de commissie belast met de opleiding voor het radioamateur-zendexamen;
h. de radio-storingscommissie;
i. de commissie voor gehandicapte radioamateurs;
j. de commissie VERON-Fonds;
k. eventueel overige door de verenigingsraad in te stellen commissies.
2. De voorzitter van de commissie VERON-Fonds dient lid te zijn
van het hoofdbestuur.
3. De overige leden van de commissies worden benoemd door het
hoofdbestuur. Het aantal commissieleden wordt door het hoofdbestuur vastgesteld. Besluiten aangaande het in dit lid hiervoor
bepaalde worden door het hoofdbestuur genomen na voorafgaand overleg met de voorzitter van de betreffende commissie.
4. De verenigingsraad benoemt voorts:
a. de vertegenwoordiger bij het Nederlands QSL-bureau;
b. de beheerder van het ijkbureau.
Hoofdbestuurscommissies
Artikel 10.
Door het hoofdbestuur worden benoemd de leden van de in art. 11,
lid 1 der Statuten genoemde commissies.
Afdelingen
Artikel 11.
l. De afdelingsbijeenkomsten en afdelingsactiviteiten zijn toegankelijk voor:
a. de leden van de afdeling;
b. de leden van het hoofdbestuur en de leden van andere afdelingen na het vooraf in kennis stellen van het desbetreffende
afdelingsbestuur;
Behoudens huishoudelijke vergaderingen zijn de bijeenkomsten
en activiteiten van de afdeling tevens toegankelijk voor door
afdelingsleden voorgestelde introducés voorzover deze zijn aanvaard door het afdelingsbestuur.
2. Indien de handelingen van een afdeling in strijd zijn met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement is het hoofdbestuur gerechtigd de bevoegdheden van het afdelingsbestuur over te nemen.
3. Het afdelingsbestuur is niet bevoegd over niet-afdelingszaken
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4.

met officiële of andere instanties namens de VERON te corresponderen, noch financiële verplichtingen aan te gaan die de jaarlijkse afdracht, zoals vastgesteld door de verenigingsraad, te
boven gaan zonder voorafgaande machtiging van het hoofdbestuur.
De secretaris van het afdelingsbestuur stuurt 7 exemplaren van
de aan de afdelingsleden gezonden convocaties aan het Centraal
Bureau van de VERON.

Tot stand koming van nieuwe afdelingen
Artikel 12.
1. Het voornemen tot oprichting van een nieuwe afdeling wordt
door een afdelingsbestuur of door tenminste 10 leden aan het
hoofdbestuur gemeld. Het hoofdbestuur kan eveneens tot een
zodanig voornemen besluiten.
2. Het hoofdbestuur organiseert een onderzoek naar de wenselijkheid en levensvatbaarheid en treedt daartoe in overleg met de
initiatiefnemers en het bestuur c.q. besturen van de afdeling(en)
waaronder het gebied van de beoogde nieuwe afdeling ressorteert.
3. Tenzij zowel het Hoofdbestuur als alle afdelingsbesturen als
bedoeld in lid 2 concluderen dat aan het voornemen geen nadere
uitwerking moet worden gegeven, brengen de betrokken afdelingsbesturen de oprichting van de nieuwe afdeling als een verenigingsraad-voorstel, met stemadvies, in stemming op een afdelingsvergadering.
Indien de betrokken afdeling(en) niet of niet alle besluit(en) tot
een verenigingsraad-voorstel eindigt de in dit artikel omschreven
procedure, tenzij het hoofdbestuur het voorstel van een der afdelingen steunt of overweegt zelf tot een voorstel te komen.
4. Het bestuur, c.q. besturen, van de afdeling(en) dat/die tot het
verenigingsraad-voorstel heeft/hebben besloten, danwel bij gebreke daarvan het hoofdbestuur indien dit zodanig voorstel overweegt, stelt/stellen de uiteindelijk voor te stellen geografische

5.

6.

7.
8.

9.
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afbakening van de nieuw te vormen afdeling vast. Bij geschil
hieromtrent beslist het hoofdbestuur.
De initiatiefnemers dienen een werkgroep te vormen, die de in
het gebied van de nieuw te vormen afdeling woonachtige leden
die bij de nieuwe afdeling wensen te worden ingedeeld, bijeenroept om een voorlopig bestuur te kiezen.
Alles wat de wijze van bijeenroepen van de vergaderingen, de
wijze van vergaderen en de verkiezing en het functioneren van
het voorlopige bestuur betreft, geschiedt overeenkomsten de
Statuten en de Reglementen van de vereniging.
De kosten verbonden aan het functioneren van de nieuwe afdeling in de periode voor de oprichting behoeven niet te worden
gedragen door de afdeling(en) waaronder het gebied ressorteert.
De vereniging kan hiertoe een financiële bijdrage verlenen, vast
te stellen door het hoofdbestuur.
Voor te stellen naam en nummer van de nieuwe afdeling worden
door het hoofdbestuur vastgesteld.
Door de oprichting van een nieuwe afdeling en de daarmee gepaard gaande wijziging van de geografische indeling worden
bestaande afdelingen niet ontbonden. Bestaande afdelingen zijn
niet verplicht geldmiddelen en/of andere bezittingen aan nieuwe
afdelingen over te dragen.
Na de oprichting van een nieuwe afdeling worden uiterlijk op 1
augustus daaropvolgende alle in het daaronder ressorterende
gebied woonachtige leden ingedeeld bij de nieuwe afdeling. De
bestaande indeling van een lid wordt evenwel niet gewijzigd
indien deze zulks schriftelijk aan het Centraal Bureau te kennen
geeft.

Wijzigingen
Artikel 13.
Wijzigingen in dit Reglement worden vastgesteld door de verenigingsraad, waartoe een meerderheid van de uitgebrachte stemmen
noodzakelijk is.

AFDELINGSREGLEMENT
(Gewijzigd per 48e vergadering van de verenigingsraad op 25 april 1987)

Artikel 1.
Een afdeling van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON), omvat uitsluitend leden van de
VERON, die omschreven zijn in art. 5 der Statuten en moet voldoen
aan art. 14 der Statuten.
Artikel 2.
De volgende artikelen 3 t/m 23 vormen het "Modelreglement" voor
de afdelingen, aangeduid in art. 14 der Statuten.
Artikel 3.
De afdeling heeft tot doel het bevorderen van de beoefening van de
amateurradiocommunicatie en het aanverwant onderzoek zoals nader
omschreven in art. 3a, 3b, 3g en 3h der Statuten en wel door het houden van bijeenkomsten, vergaderingen, wedstrijden, het geven van
cursussen, enz.
Artikel 4.
De geldmiddelen van de afdeling worden gevormd door:
a. afdrachten door de algemeen penningmeester zoals vastgesteld
door de verenigingsraad;
b. eigen inkomsten verkregen uit renten, bijdragen en bijzondere
activiteiten;
c. eventuele bijdrage voor bijzondere activiteiten, vastgesteld door
verenigingsraad of hoofdbestuur.

Artikel 5.
Verantwoording voor het financieel beleid van het afdelingsbestuur
aan de afdeling en het hoofdbestuur geschiedt jaarlijks vóór 31 maart
door middel van een eenvoudig financieel verslag, omvattend:
a. een balans, vermeldende geldmiddelen (kas, bank, giro, etc.),
bezittingen, debiteuren en crediteuren;
b. een verslag van inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.
Dit financieel overzicht dient te worden vergezeld van een verslag of
goedkeuring van een uit de leden te benoemen kascontrole-commissie van twee (2) personen. De voor het lopende verenigingsjaar vastgestelde begroting wordt -eveneens vóór 31 maart- aan
het hoofdbestuur ter kennisneming voorgelegd.
Artikel 6.
De gewone afdelingsbijeenkomsten en de afdelingsactiviteiten zijn
toegankelijk voor:
a. leden van de afdeling:
b. leden van het hoofdbestuur en van andere afdelingen na het
vooraf in kennis stellen van het desbetreffende afdelingsbestuur;
c. introducés, door afdelingsleden voorgesteld aan en voor zover
aanvaard door het afdelingsbestuur.
Artikel 7.
Jaarlijks wordt door het afdelingsbestuur tenminste één huishoudelijke vergadering bijeengeroepen. Tot deze vergadering hebben uitslui-
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tend afdelingsleden en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON-leden toegang. Op de huishoudelijke vergadering worden ondermeer de navolgende onderwerpen behandeld:
a. jaarverslag van de afdelingssecretaris;
b. financieel overzicht als bedoeld in art. 5;
c. voorstellen en overige stukken voor de verenigingsraad;
d. verkiezing van afgevaardigden naar de verenigingsraad;
e. verkiezing bestuursleden;
f. verkiezing kascontrole-commissie;
g. begroting voor het lopende verenigingsjaar.
Artikel 8.
Het bestuur van een afdeling wordt gekozen uit en door de leden (art.
5, lid 1 a t/m g der Statuten) van de desbetreffende afdeling en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester -allen
meerderjarig, het dagelijks bestuur vormend- en eventueel een even
aantal leden. Het bestuur bestaat voor tenminste twee/derde uit gewone leden die houder zijn van een amateurradio-zendmachtiging als
bedoeld in art. 2 der Statuten.
Artikel 9.
De leden van het afdelingsbestuur treden periodiek af volgens een
door het afdelingsbestuur op te stellen rooster. Jaarlijks treedt minimaal een/derde en maximaal twee/derde van het afdelingsbestuur af.
De leden zijn herkiesbaar. Nieuwe kandidaten kunnen tot vóór de
opening van de vergadering worden voorgedragen. Nieuwe kandidaten dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn, danwel een schriftelijke bereidverklaring te hebben overgelegd aan het bestuur van de
afdeling.
Artikel 10.
De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden
door het bestuur onderling verdeeld.
Artikel 11.
De voorzitter heeft de leiding over de afdelings- en afdelingsbestuursvergaderingen.
Hij belegt, zo dikwijls hij zulks nodig acht, een bestuursvergadering.
Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter
wordt hij vervangen door het langst zittend bestuurslid of, in geval
het bestuur uit meer dan drie (3) leden bestaat, door de door het afdelingsbestuur verkozen vice-voorzitter.
Artikel 12.
De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie van de
afdeling en -voor zover niet anders overeengekomen- met de uitvoering van de op de afdelingen afdelingsbestuursvergaderingen genomen besluiten. Hij zorgt voor de eventuele convocatie en de notulen
van de bestuurs- en afdelingsvergaderingen.
Op de eerste huishoudelijke afdelingsvergadering van het nieuwe
verenigingsjaar brengt hij verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Hij zendt een goedgekeurd exemplaar, getekend door hemzelf
en de afdelingsvoorzitter, van het jaarverslag terstond aan het hoofdbestuur. Hij verwittigt de andere leden van het dagelijks bestuur zo
spoedig mogelijk van alle voor het afdelingsbestuur bestemde correspondentie. Hij is verplicht alle tot de afdeling behorende papieren en
bescheiden tenminste vijf (5) jaar te bewaren en aan de andere
afdelingsbestuursleden, of na toestemming van het dagelijks bestuur
aan het hoofdbestuur, ter inzage te geven en deze na beëindiging van
zijn functie terstond over te dragen aan zijn opvolger.

Artikel 13.
De penningmeester is belast met het beheer van de financiën der afdeling. Over financiële beleidszaken correspondeert de afdelingspenningmeester met de algemeen penningmeester van het hoofdbestuur.
Artikel 14.
Het afdelingsbestuur is niet bevoegd over niet-afdelingszaken met
officiële of andere instanties namens de VERON te corresponderen,
noch financiële verplichtingen aan te gaan die de jaarlijkse afdracht,
zoals vastgesteld door de verenigingsraad, te boven gaan zonder
voorafgaande machtiging van het hoofdbestuur.
Artikel 15.
Het afdelingsbestuur brengt alle voor de afdeling van belang zijnde
mededelingen, inbegrepen de mededelingen van het hoofdbestuur, ter
kennis van haar leden in de eerstvolgende afdelingsvergadering.
Artikel 16
Afdelingsvergaderingen worden bijeengeroepen door het afdelingsbestuur.
Op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende van het aantal afdelingsleden is het afdelingsbestuur verplicht tot het bijeenroepen van
een afdelingsvergadering op een termijn van niet langer dan vier (4)
weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan middels schriftelijke kennisgeving aan alle tot de afdeling behorende leden.
Artikel 17.
Stemrecht hebben alleen de leden van de betreffende afdeling. Ieder
lid heeft één stem. Stemming bij volmacht is toegestaan, mits schriftelijke volmacht vooraf aan het afdelingsbestuur wordt getoond en
met dien verstande dat een lid voor niet meer dan twee andere niet
aanwezige leden een stem bij volmacht kan uitbrengen.
Artikel 18.
Alle stemmingen geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel
13, leden 4 tot en met 7 van de Statuten.
Artikel 19.
De secretaris van het afdelingsbestuur stuurt 7 exemplaren van de aan
de afdelingsleden gezonden convocaties aan het Centraal Bureau van
de VERON.
Artikel 20.
De ballotagecommissie kan, wanneer daartoe aanleiding bestaat, gevormd worden uit het afdelingsbestuur.
Artikel 21.
Het afdelingsjaar loopt gelijk met het verenigingsjaar (art. 15 der
Statuten).
Artikel 22.
Indien de handelingen van een afdeling in strijd zijn met de Statuten
of het Huishoudelijk Reglement, dan is het hoofdbestuur gerechtigd
de bevoegdheden van het afdelingsbestuur over te nemen.
Artikel 23.
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het afdelingsbestuur doch nimmer in strijd met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

