
Huishoudelijk reglement 
 

Huidige tekst Nieuwe tekst Toelichting 

ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 
mei. 

ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1 
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 
april. 

In verband met het uit te brengen financiële 
jaarverslag een maand vervroegd.  

 Artikel 2 
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.  

In de huidige tekst van artikel 6 geldt het 
lidmaatschap voor één verenigingsjaar. Dat 
houdt in dat er na 31 mei (nu 30 april) even geen 
leden zijn. In de ALV (half juni) 
vertegenwoordigen de verenigingen dus eigenlijk 
niemand. Daarom is het begrip 'seizoen' 
toegevoegd en geldt het lidmaatschap voor één 
seizoen (tot en met 30 juni).  

Artikel 2 
De regelen voor leden van de UBT berusten op: 
1. de Statuten; 
2. het Huishoudelijk Reglement; 
3. het Competitiereglement; 
4. het Bekerreglement; 
5. het Toernooireglement; 
6. de besluiten van de ledenvergaderingen; 
7. de bestuursbesluiten, zoals genoemd in 
artikel 30. 

Artikel 3 
De regels voor leden van de UBT berusten op: 
1. de Statuten en Reglementen; 
2. de besluiten van de ledenvergaderingen; 
3. de bestuursbesluiten. 

De punten 2, 3, 4 en 5 zijn samengevoegd, maakt 
het korter.  

LEDEN, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE LEDEN, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 
 

Dit hoofdstuk is hier en daar onlogisch van 
opbouw. Het gaat over de leden van de UBT en 
het begint met hoe je erelid wordt. Alsof dat het 
belangrijkste is. Ook is niet goed duidelijk hoe 
lang iemand lid is: een verenigingsjaar of elk jaar 
weer.  

Artikel 3  Dit artikel komt lager in dit hoofdstuk terug. 
 



Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die 
wegens bijzondere verdiensten jegens de UBT of 
de tafeltennissport in het algemeen, op 
voordracht van het bestuur of van ten minste 
drie directe leden, als zodanig zijn benoemd door 
een ledenvergadering. Het voorstel betreffende 
deze benoeming moet ten minste drie kwart van 
de geldig uitgebrachte stemmen op zich hebben 
verenigd.  
Ereleden en leden van verdienste ontvangen van 
het bestuur een aan deze benoeming verbonden 
onderscheidingsteken 
 

  

Artikel 4 
Het direct lidmaatschap wordt verkregen door 
schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Het 
bestuur beslist over de acceptatie van het 
adspirant-direct lid. 

Artikel 4 
Een vereniging wordt direct lid door aanmelding 
bij de secretaris. Het bestuur kan aanvullende 
informatie vragen en beslist over de acceptatie. 

Moderner taalgebruik.  
Bovendien is het huidige artikel 8 met dit artikel 
samengevoegd.  

Artikel 5 
Het indirect lidmaatschap wordt verkregen door 
schriftelijke aanmelding -via het directe lid- bij de 
secretaris, met overlegging van een recente 
pasfoto. Het bestuur beslist over de acceptatie 
van het adspirant-indirect lid. 

Artikel 5 
Als dat voor de eerste keer is wordt een persoon 
indirect lid door aanmelding bij de secretaris. Dat 
gaat via het directe lid. Daarbij wordt een pasfoto 
overlegd. Na acceptatie verstrekt de secretaris 
een legitimatiekaart met registratienummer, die 
elk seizoen kan worden gebruikt.  

Moderner taalgebruik.  
Ook vermeld dat overlegging van een pasfoto 
alleen bij de eerste aanmelding moet. Want bij 
elke volgende aanmelding blijft de 
legitimatiekaart geldig.  
Het vermelde in het huidige artikel 20 over de 
legitimatiekaart kan dan vervallen.  

Artikel 6 
Het lidmaatschap is voor alle leden bindend voor 
één verenigingsjaar, tenzij het wordt beëindigd 
op voorwaarden zoals bepaald in artikel 7. 

Artikel 6 
Het lidmaatschap geldt voor één seizoen, tenzij 
het tussentijds wordt beëindigd door royement 
of overlijden. Bij elk volgend seizoen worden 
directe en indirecte leden opnieuw aangemeld.  

Door toevoeging van 'het seizoen' naast 'het 
verenigingsjaar' zijn mensen nu lid tot en met 
juni en heeft de UBT tijdens de ALV leden.  
Beëindiging van het lidmaatschap door overlijden 
of royement staat in het huidige artikel 7 en is nu 
met dit artikel samengevoegd.  

 Artikel 7 Dit is de juiste plaats van dit artikel.  



Ereleden en leden van verdienste worden door 
de ledenvergadering benoemd. De voordracht 
tot benoeming ligt bij: 
a. het bestuur; een direct lid kan bij het bestuur 

-in de periode voorafgaand aan die 
vergadering- een voorstel daartoe doen; 

b. een indirect lid als de kandidaat een 
bestuurslid is. 

Ereleden en leden van verdienste ontvangen van 
het bestuur een onderscheidingsteken.  

Wat ereleden en leden van verdienste zijn, is hier 
verwijderd en staat nu in de Statuten.  
De procedure rond de benoeming kan tot 
vervelende situaties leiden. Stel: iemand die veel 
voor de UBT heeft gedaan, stopt daarmee. In het 
bestuur wordt overwogen haar te benoemen tot 
lid van verdienste. Maar besluit dat daarvoor 
toch meer 'verdiensten' nodig zijn, de waarde 
van de titel zou anders devalueren. In de ALV 
krijgt zij lovende woorden van de voorzitter, 
waarop iemand in de vergadering spontaan 
voorstelt haar te benoemen tot lid van 
verdienste. Het bestuur kan dan de argumenten 
aanvoeren waarom dat niet wenselijk is, maar 
voor de betrokkene (die dit moet aanhoren) is 
die discussie aanhoren heel erg.  
Ook stemmen is niet goed. De betrokkene zal 
maar horen dat hij 'met 25 stemmen voor en 8 
stemmen tegen' is benoemd tot lid van 
verdienste. Stemmen komt in de praktijk ook niet 
voor: het applaus, volgend op het voorstel kan 
worden gezien als instemming.  
Dus geen 'spontane' voorstellen. Geef het 
bestuur het vertrouwen om zo'n voordracht goed 
te overwegen. Als een lid met zo'n idee zou 
komen, overlegt hij dat met het bestuur. Alleen 
als het om een zittend bestuurslid gaat, moet het 
bestuur, om integriteitsredenen, het aan een 
ander overlaten. Maar ook dat na zorgvuldige 
overweging. 

Artikel 7 
Het lidmaatschap van directe leden eindigt door
 : 

 Vervalt.  
Voor directe leden 'door opzegging' is logisch.  



1. opzegging door het directe lid. 
Het lidmaatschap van indirecte leden eindigt 
door: 
1. royement; 
2. overlijden. 

Voor indirecte leden 'door overlijden of 
royement' is opgenomen in artikel 6. Zo is het 
duidelijker dat in 'normale gevallen' het 
lidmaatschap eindigt na afloop van elk seizoen. 

Artikel 8 
Directe leden dienen bij aanmelding aan de 
volgende voorwaarden te voldoen: 
1. opgave van de samenstelling van het 
verenigingsbestuur; 
2. opgave van alle door het bestuur te 
vragen gegevens. 

 Vervalt. Is te bureaucratisch. Dat aanvullende 
informatie kan worden gevraagd staat nu in 
artikel 4.  

Artikel 9 
Directe leden hebben de volgende rechten: 
1. toegang tot de ledenvergaderingen; 
2. het stemrecht over zaken; 
3. het actief kiesrecht; 
4. deelneming aan toernooien door of namens 

de UBT georganiseerd en voor zover zij 
daarvoor zijn uitgenodigd; 

5. deelneming aan andere evenementen 
door of namens de UBT georganiseerd en voor 
zover zij daarvoor zijn uitgenodigd. 

Artikel 8 
Directe leden hebben de volgende rechten: 
a. toegang tot de ledenvergaderingen; 
b. het stemrecht over zaken; 
c. het actief kiesrecht; 
d. deelneming aan activiteiten, door of namens 

de UBT georganiseerd.  

Door in de punten 4 en 5 'toernooien' en 'andere 
activiteiten' samen te voegen kan het korter.  
'… voor zover zij daarvoor zijn uitgenodigd' 
vervalt, is overbodig.  

Artikel 10 
Indirecte leden hebben de volgende rechten: 
1. toegang tot de ledenvergaderingen; 
2. het passief kiesrecht; 
3. deelneming aan de competitie en het 
bekertoernooi; 
4. deelneming aan toernooien door of namens 

de UBT georganiseerd en voor zover zij 
daarvoor zijn uitgenodigd; 

Artikel 9 
Indirecte leden hebben de volgende rechten 
a. toegang tot de ledenvergaderingen; 
b. het passief kiesrecht; 
c. deelneming aan de competitie en het 

bekertoernooi; 
d. deelneming aan andere activiteiten, door of 

namens de UBT georganiseerd.  

Zelfde toelichting als hierboven.  



5. deelneming aan andere evenementen 
door of namens de UBT georganiseerd en voor 
zover zij daarvoor zijn uitgenodigd. 

Artikel 11 
Ereleden hebben de volgende rechten: 
1. toegang tot de ledenvergaderingen; 
2. het stemrecht over zaken; 
3. het actief kiesrecht; 
4. het passief kiesrecht; 
5. deelneming aan evenementen door of 
namens de UBT georganiseerd en voor zover zij 
daarvoor zijn uitgenodigd. 

Artikel 10 
Ereleden hebben de volgende rechten: 
a. toegang tot de ledenvergaderingen; 
b. het stemrecht over zaken; 
c. het actief kiesrecht; 
d. het passief kiesrecht; 
e. deelneming aan activiteiten, door of namens 

de UBT georganiseerd. 

Zelfde toelichting als hierboven. 

Artikel 12 
Leden van verdienste hebben de volgende 
rechten: 
1. toegang tot de ledenvergaderingen; 
2. deelneming aan evenementen door of 

namens de UBT georganiseerd en voor zover 
zij daarvoor zijn uitgenodigd. 

Artikel 11 
Leden van verdienste hebben de volgende 
rechten: 
a. toegang tot de ledenvergaderingen; 
b. deelneming aan activiteiten, door of namens 

de UBT georganiseerd.  

Zelfde toelichting als hierboven. 

SCHORSING EN ROYEMENT 
Artikel 13 
Het indirecte lid dat door woorden of daden de 
geregelde gang van zaken in de UBT bemoeilijkt, 
haar goede naam in gevaar brengt of op andere 
wijze de belangen van de UBT benadeelt, kan 
door het bestuur voor ten hoogste één jaar 
worden geschorst van de in artikel 10 genoemde 
rechten. 
Indien deze voorwaarden van toepassing zijn op 
een direct lid kan het bestuur van dat directe lid 
van dezelfde rechten worden geschorst. 

SCHORSING EN ROYEMENT 
Artikel 12 
Een indirect lid, erelid of lid van verdienste kan 
door het bestuur worden geschorst van de in 
artikel 9, 10 of 11 genoemde rechten als hij: 
a) door woorden of daden de geregelde gang 

van zaken in de UBT bemoeilijkt, de goede 
naam van de UBT in gevaar brengt of op 
andere wijze de belangen van de UBT 
benadeelt; 

b) bestuurslid is van het directe lid dat voldoet 
aan de in lid a genoemde voorwaarden; 

Erelid en lid van verdienste ben je 'voor het 
leven'. Je weet nooit of de verhouding tussen hen 
en de UBT goed blijft. Gaat zo'n persoon na 
verloop van tijd (naar buiten toe) kwaadspreken 
van de UBT, dan moet schorsing mogelijk zijn. 
Anders houdt hij het recht tot bezoek van de ALV 
en zelfs het stemrecht daar.  
 
De huidige artikelen 13, 14 en 15 samengevoegd 
in één artikel 12. 



c) door een direct lid is geschorst of geroyeerd 
en dat directe lid het bestuur vraagt die 
maatregel over te nemen;  

d) bestuurslid is van een direct lid dat zijn 
financiële verplichtingen jegens de UBT niet 
nakomt; 

De in de leden a, b en c genoemde schorsing 
geldt voor ten hoogste één jaar; de schorsing, 
genoemd in lid d geldt totdat de schuld is 
voldaan. 
 

Artikel 14 
Een direct lid dat een indirect lid heeft geschorst 
of geroyeerd, kan het bestuur verzoeken dat 
indirecte lid te schorsen van de in artikel 10 
genoemde rechten. Indien het bestuur een 
zodanig besluit neemt kan het vervolgens de 
ledenvergadering voorstellen dat indirecte lid te 
royeren. Hierbij worden de procedures, genoemd 
in de artikelen 13, 16, 17 en 18 in acht genomen. 

  

Artikel 15 
Van het directe lid, dat zijn financiële 
verplichtingen jegens de UBT niet nakomt, 
kunnen door het bestuur één of meerdere 
bestuursleden worden geschorst van de in artikel 
10 genoemde rechten tot het moment waarop 
de schuld is voldaan. 

  

Artikel 16 
1. Indirecte leden kunnen op gronden van de 

artikelen 13, 14 en 15 worden geroyeerd 
door een ledenvergadering en wel op 
voorstel van het bestuur of op voorstel van 
ten minste drie stemgerechtigde leden en 

Artikel 13 
Een volgens artikel 12 geschorst indirect lid, 
erelid of lid van verdienste kan op grond van de 
in dat artikel genoemde voorwaarden worden 
geroyeerd.  

Betere tekst. 



met een meerderheid van twee derde van 
de geldig uitgebrachte stemmen.  
Het bestuur kan weigeren een 

royementsvoorstel in een ledenvergadering toe 
te lichten. 
2. Een royement kan voor zowel beperkte als 

onbeperkte tijd worden opgelegd. Indien 
sprake is van een beperkte tijd kunnen aan 
de opheffing voorwaarden worden 
verbonden. 

Dat besluit neemt een ledenvergadering, op 
voorstel van het bestuur of van ten minste drie 
stemgerechtigde leden, met een meerderheid 
van twee derde van de uitgebrachte stemmen. 
Het bestuur kan weigeren een royementsvoorstel 
in een ledenvergadering toe te lichten. 
Een royement kan voor zowel beperkte als 
onbeperkte tijd worden opgelegd. Bij een 
beperkte tijd kunnen aan de opheffing 
voorwaarden worden verbonden. 

Artikel 17 
Geschorste en geroyeerde leden worden 
schriftelijk van de beslissing op de hoogte 
gesteld. Het betreffende directe lid ontvangt 
daarvan een afschrift. 
Geschorste leden hebben het recht beroep in te 
stellen tegen de schorsing en wel bij de 
eerstkomende ledenvergadering. 

Artikel 14 
Het bestuur stelt het geschorste of geroyeerde 
lid, alsmede het betrokken directe lid, van het 
besluit op de hoogte. 
Een geschorst lid kan tegen het besluit beroep 
instellen; hij doet dat in de eerstkomende 
ledenvergadering. 

Betere tekst.  

Artikel 18 
Royementen kunnen op voorstel van het bestuur 
of van 3 stemgerechtigde leden en met een 
meerderheid van twee derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen, worden opgeheven. 
Financiële verplichtingen dienen te worden 
nagekomen. 

Artikel 15 
Royementen kunnen worden opgeheven. Dat 
besluit neemt een ledenvergadering, op voorstel 
van het bestuur of van ten minste drie 
stemgerechtigde leden, met een meerderheid 
van twee derde van de uitgebrachte stemmen. 
Financiële verplichtingen worden nagekomen. 

Betere tekst.  

LEGITIMATIE 
Artikel 19 
Indirecte leden dienen in het bezit te zijn van een 
door het bestuur verstrekte legitimatiekaart. 
Deze kaart moet bij alle wedstrijden en 
toernooien op verlangen worden getoond aan 
het bestuur, de toernooiorganisatie en aan de 
aanvoerder van de tegenpartij. 

LEGITIMATIE 
Artikel 16 
De in artikel 5 genoemde legitimatiekaart moet, 
op verzoek van het bestuur of de aanvoerder van 
de tegenpartij, worden getoond. Voor het niet 
kunnen tonen kan een boete worden opgelegd.  

Betere tekst.  
De tekstdelen over toernooien vervallen; gaat 
het om een 'UBT-toernooi', dan is 'aan het 
bestuur' aan de orde, over andere toernooien 
gaat dit reglement niet.  



Voor het niet kunnen tonen van de 
legitimatiekaart kan een boete worden opgelegd. 

Artikel 20 
Legitimatiekaarten worden pas uitgereikt als is 
voldaan aan het gestelde in artikel 5. 

 Vervalt, is al gereld in artikel 5. 

BESTUUR 
Artikel 21 
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten 
hoogste zeven personen. Hiertoe behoren in 
ieder geval een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 

BESTUUR 
Artikel 17 
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. 
Hiertoe behoren in ieder geval een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester; het kan 
worden aangevuld met een competitieleider en 
een commissaris toernooien & evenementen.  

Het is duidelijker om de andere bestuursleden 
(competitieleider en commissaris toernooien & 
wedstrijden) hier ook te noemen. Maar: om de 
handen in de toekomst vrij te houden, hen 
vermelden als aanvullend op de verplichte 
voorzitter, secretaris en penningmeester.  
De huidige naam 'commissaris toernooien en 
wedstrijden' vervangen door 'commissaris 
toernooien en evenementen'. Het woord 
'wedstrijden ' zegt niets (competitiewedstrijden 
doet hij niet en daar tegenover weer wel de 
organisatie van de zeskampen en het regelen van 
deelname aan het NK.  

Artikel 22 
De bestuursleden worden voor de tijd van twee 
jaren gekozen uit de indirecte leden en ereleden 
en door de directe leden en ereleden. Alle 
bestuursleden worden in functie gekozen. Zij 
dienen 18 jaar of ouder te zijn. 
De bestuursleden zijn volgens een rooster 
aftredend, met dien verstande dat de voorzitter, 
secretaris en penningmeester niet gelijktijdig 
aftredend zijn. Bestuursleden mogen zich na elke 
termijn van twee jaren herkiesbaar stellen.  

Artikel 18 
De bestuursleden worden gekozen uit de 
indirecte leden en ereleden en door de directe 
leden en ereleden. Een bestuurslid is 18 jaar of 
ouder. Bestuursleden worden in functie gekozen. 
De zittingstermijn van een bestuurslid is twee 
jaren. Ze zijn aftredend volgens een rooster, 
waarin de voorzitter, secretaris en 
penningmeester niet gelijktijdig aftredend zijn.  
Na elke termijn mogen zij zich herkiesbaar 
stellen.  

Betere tekst.  

Artikel 23 
Het bestuur is belast met: 
1. werkzaamheden, voortvloeiende uit 
artikel 4 van de Statuten; 

Artikel 19 
Het bestuur is belast met: 
1. de werkzaamheden, voortvloeiende uit artikel 
5 van de Statuten; 

'… al dan niet uit zijn midden voortkomende…' 
Geschrapt; is niet aan de orde.  



2. uitlegging en handhaving van de in artikel 
2 genoemde reglementen en besluiten. 
Het kan zich daarbij doen bijstaan door, al dan 
niet uit zijn midden voortkomende, commissies. 
De leden van deze commissies worden door het 
bestuur benoemd. 

2. uitlegging en handhaving van de in artikel 3 
genoemde reglementen en besluiten. 
Het kan zich daarbij doen bijstaan door 
commissies. De leden van deze commissies 
worden door het bestuur benoemd. 

Artikel 24 
Wanneer een bestuurslid tussentijds aftreedt of 
gedurende langere tijd zijn taak niet kan 
uitoefenen, kan het bestuur ter vervulling van de 
opengevallen plaats een indirect lid aanwijzen 
voor de periode tot de eerstkomende 
ledenvergadering.  

Artikel 20 
Als een bestuurslid tussentijds aftreedt of 
gedurende langere tijd zijn taak niet kan 
uitoefenen, kan het bestuur, ter vervulling van de 
opengevallen plaats, een indirect lid of erelid 
aanwijzen. Dit kan tot de eerstkomende 
ledenvergadering. 

Vrijwel ongewijzigd.  
'of erelid' toegevoegd.  

Artikel 25 
De voorzitter is onder meer belast met: 
1. het leiden van de bestuursvergaderingen en 

de ledenvergaderingen alsmede het regelen 
van de voor deze vergaderingen te 
verrichten werkzaamheden; 

2. de vertegenwoordiging van het bestuur. 

Artikel 21 
De voorzitter is onder meer belast met: 
1. het leiden van de bestuurs- en 

ledenvergaderingen en het regelen van de 
werkzaamheden voor deze vergaderingen; 

2.     de vertegenwoordiging van het bestuur. 

Vrijwel ongewijzigd. 

Artikel 26 
De secretaris is onder meer belast met: 
1. het onderhouden van de 
ledenadministratie; 
2. het voeren van de correspondentie; 
3. het notuleren van de vergaderingen en het 

bekend maken van de notulen aan de 
deelnemers van die vergaderingen vóór de 
daaropvolgende vergadering; 

4. het uitbrengen van een jaarverslag aan 
de algemene ledenvergadering; 
5. het vervangen van de voorzitter bij diens 
afwezigheid. 

Artikel 22 
De secretaris is onder meer belast met: 
1. het onderhouden van de ledenadministratie; 
2. het voeren van de correspondentie; 
3. het verzorgen en ter beschikking stellen van 

de stukken voor de vergaderingen;  
4.     het uitbrengen van een jaarverslag aan de 
algemene ledenvergadering; 
5.     het vervangen van de voorzitter bij diens 
afwezigheid. 

In punt 3 taken rond vergaderingen genoemd, 
niet alleen notuleren.  



Artikel 27 
De penningmeester is onder meer belast met: 
1. het beheren van de financiële middelen van 

de UBT, het innen van de aan de UBT 
toekomende gelden en het verrichten van 
de benodigde betalingen; 

2. het boekhouden van alle ontvangsten en 
uitgaven, bezittingen en schulden alsmede 
het bewaren van de stukken gedurende een 
termijn van ten minste 10 jaren; 

3. het uitbrengen van een financieel 
jaarverslag aan de algemene 
ledenvergadering en het indienen van een 
begroting voor het komende 
verenigingsjaar. 

Artikel 23 
De penningmeester is onder meer belast met: 
1. het beheren van de financiële middelen, het 

innen van de contributies en andere gelden 
en het verrichten van de benodigde 
betalingen; 

2. het boekhouden van alle ontvangsten en 
uitgaven, bezittingen en schulden en het 
bewaren van de stukken gedurende ten 
minste 10 jaren; 

3.     het uitbrengen van een financieel jaarverslag 
aan de algemene ledenvergadering en het 
indienen van een begroting voor het komende 
verenigingsjaar. 

'… van de UBT …' geschrapt; dat is overbodig.  

Artikel 28 
De overige bestuursleden kunnen worden belast 
met werkzaamheden, nader door het bestuur 
vast te stellen. 

Artikel 24 
De competitieleider is onder meer belast met: 
1. het samenstellen van het 

competitieprogramma; 
2. het beoordelen en verder afhandelen van 

uitstelaanvragen; 
3. het beoordelen van de juistheid van de, 

conform artikel 34 van het 
Competitiereglement, tot stand gekomen 
uitgestelde speeldata.  

4. het vaststellen van speeldata van gestaakte 
of (wegens niet opkomen) niet gespeelde 
wedstrijden; 

5. het verwerken van de uitslagen van 
wedstrijden in standen en persoonlijke 
prestaties en het publiceren daarvan; 

6. het controleren van de gegevens op de 
wedstrijdkaart, waaronder de 

De Competitieleider en de Commissaris 
tornooien & evenementen worden nu (in artikel 
17) met name genoemd als bestuurslid. Dan is 
het ook logisch dat de taken van deze twee ook 
hier worden genoemd en niet in het Competitie- 
en Bekerreglement.  
De competitiecommissie bestaat niet meer, 
daarom heet de hoofdcompetitieleider nu 
competitieleider en zijn hier de taken van de 
hoofdcompetitieleider en de 
competitiecommissie samengevoegd.  
De teksten zijn compacter gemaakt.  



speelgerechtigdheid van de deelnemende 
indirecte leden; 

7. het opleggen van straffen en boetes; 
8. het administreren van alle gegevens 

gedurende een seizoen.  

 Artikel 25 
De commissaris toernooien & evenementen is 
onder meer belast met: 
A. Bekertoernooi 
1. het samenstellen van het 

bekertoernooiprogramma; 
2. het beoordelen en verder afhandelen van 

uitstelaanvragen; 
3. het verwerken van de uitslagen tot 

vervolgronden en het publiceren daarvan;  
4. het controleren van de gegevens op de 

wedstrijdkaart, waaronder de 
speelgerechtigdheid van de deelnemende 
indirecte leden; 

5. het opleggen van straffen en boetes; 
6. het administreren van alle gegevens 

gedurende een seizoen.  
B. Andere toernooien en evenementen 
1. het aankondigen van toernooien en 

evenementen en het uitnodigen van 
personen daarvoor; 

2. het verwerken van de inschrijvingen in een 
toernooiprogramma; 

3. het (doen) organiseren en begeleiden van het 
toernooi of evenement; 

4. het publiceren van de uitslagen. 
5. het administreren van alle gegevens 

gedurende een seizoen.  

Aan de taken van de commissaris, genoemd in 
het bekerreglement, zijn de taken rond andere 
toernooien toegevoegd.  



Artikel 29 
Het bestuur is voor al zijn handelingen 
verantwoording schuldig aan de 
ledenvergadering. 

Artikel 26 
Het bestuur is voor al zijn handelingen 
verantwoording schuldig aan de 
ledenvergadering. 

Ongewijzigd 

Artikel 30 
Een bestuursbesluit is bindend voor alle leden, 
maar mag niet in strijd zijn met de in artikel 2 
genoemde reglementen en besluiten van de 
ledenvergaderingen. 

Artikel 27 
Een bestuursbesluit is bindend voor alle leden, 
maar mag niet in strijd zijn met de reglementen 
en besluiten van de ledenvergaderingen. 

Iets ingekort 

COMMISSIES 
Artikel 31 
Twee van de in artikel 23 genoemde commissies 
zijn de Competitiecommissie en de 
Protestcommissie. 

COMMISSIES 
 

De competitiecommissie bestaat niet meer, de 
competitieleider doet alles zelf.  
Dit artikel heeft geen functie meer. Wel moet 
duidelijk zijn dat de protestcommissie een 
adviseur van het bestuur is en de kascommissie 
van de leden.  

Artikel 32 
De Competitiecommissie wordt voor onbepaalde 
tijd benoemd en staat onder leiding van de 
Hoofdcompetitieleider, die tevens zitting heeft in 
het bestuur. De taken van de 
Competitiecommissie zijn nader geregeld in het 
Competitiereglement. 

 Vervalt. 

Artikel 33 
De Protestcommissie wordt voor onbepaalde tijd 
benoemd. De commissie bestaat uit drie leden en 
een reservelid, die niet bij eenzelfde direct lid 
mogen zijn aangesloten. Leden van de 
Protestcommissie dienen 18 jaar of ouder te zijn. 
Een lid van de commissie trekt zich uit de 
commissie terug voor de duur dat de commissie 
een zaak behandelt, waarin het directe lid, 
waarbij hij is aangesloten, is betrokken, of in een 
ander geval waarin van betrokkenheid sprake kan 

Artikel 28 
De Protestcommissie is een adviescommissie van 
het bestuur. De leden worden benoemd door het 
bestuur, uit de indirecte leden en ereleden. De 
zittingstermijn is voor onbepaalde tijd. Zij zijn 18 
jaar of ouder. De commissie bestaat uit drie 
leden en twee reserveleden, die niet bij 
eenzelfde direct lid zijn aangesloten. Een 
commissielid trekt zich terug voor de duur dat de 
commissie een zaak behandelt, waarin het 
directe lid waarbij hij is aangesloten, is 

De UBT heeft nog maar 10 verenigingen. Bij 'een 
zaak' zijn vaak twee verenigingen betrokken en 
dan is de kans heel groot dat één van de drie 
leden lid is van zo'n vereniging. Ook het 
reservelid. Daarom liever twee reserveleden.  
 
De tekst is vereenvoudigd.  



zijn. In dat geval neemt het reservelid zijn plaats 
in de commissie in. 
De taken van de Protestcommissie zijn nader 
geregeld in het Competitiereglement. 

betrokken, of als van andere betrokkenheid 
sprake kan zijn. In dat geval neemt het eerste en 
zo nodig het tweede reservelid zijn plaats in. De 
taken van de Protestcommissie zijn nader 
geregeld in het Competitiereglement. 

Artikel 34 
De Kascommissie wordt door de 
ledenvergadering benoemd uit de indirecte leden 
en ereleden. De commissie bestaat uit drie leden. 
De leden worden benoemd voor de tijd van ten 
hoogste twee jaren. Leden van de Kascommissie 
dienen 18 jaar of ouder te zijn. 

Artikel 29 
De Kascommissie is een adviescommissie van de 
leden.  
1. De leden worden benoemd door de 

ledenvergadering, uit de indirecte leden en 
ereleden. De zittingstermijn is ten hoogste 
twee jaren. Zij zijn 18 jaar of ouder. De 
commissie bestaat uit drie leden. 

2. De commissie controleert ten minste 
éénmaal per jaar en zo vaak als zij dat nodig 
oordeelt de boekhouding van de 
penningmeester en brengt daarover verslag 
uit aan de ledenvergadering. Goedkeuring 
van dat verslag door de ledenvergadering 
déchargeert het bestuur voor het gevoerde 
beheer. 

De twee artikelen over de kascommissie zijn 
samengevoegd.  

Artikel 35 
De Kascommissie controleert ten minste éénmaal 
per jaar en zo vaak als zij dat nodig oordeelt de 
boeken en bescheiden van de penningmeester en 
brengt over die controle verslag uit aan de 
ledenvergadering. Goedkeuring van dat verslag 
door de ledenvergadering déchargeert het 
bestuur voor het gevoerde beheer. 

  

BESTUURSVERGADERINGEN 
Artikel 36 
Het bestuur komt bijeen op verzoek van: 
1. de voorzitter; 

BESTUURSVERGADERINGEN 
Artikel 30 
Het bestuur komt bijeen op afspraak of op 
verzoek van een van de bestuursleden. Besluiten 

De tekst is nu zoals het in de praktijk gaat.  



2. de meerderheid van het bestuur. kunnen worden genomen als ten minste de helft 
van het aantal bestuursleden aanwezig is. 

Artikel 37 
Bestuursvergaderingen dienen ten minste twee 
dagen tevoren te worden bijeengeroepen.  
Besluiten kunnen slechts worden genomen 
indien ten minste de helft van het aantal 
bestuursleden aanwezig is. 

 De eerste zin kan vervallen, is overbodig. Wat 
overblijft wordt toegevoegd aan het vorige 
artikel.  

LEDENVERGADERINGEN 
Artikel 38 
De directe leden en ereleden komen bijeen op 
verzoek van: 
1. het bestuur; 
2. drie directe leden; in dit geval dient de 
aanvraag schriftelijk en gemotiveerd te worden 
ingediend. 
Convocaties voor ledenvergaderingen worden 
ten minste 14 dagen tevoren gezonden aan de 
directe leden, ereleden en leden van verdienste 
De directe leden brengen de convocatie ter 
kennis van de bij hen aangesloten indirecte 
leden. 

LEDENVERGADERINGEN 
Artikel 31 
Het bestuur, de directe leden, de ereleden en 
leden van verdienste komen bijeen op verzoek 
van: 
1. het bestuur; 
2. drie directe leden; deze aanvraag wordt 
schriftelijk en gemotiveerd bij het bestuur 
ingediend. 
Een convocatie voor een ledenvergadering wordt 
ten minste 14 dagen tevoren gezonden aan de 
directe leden, ereleden en leden van verdienste. 
Een volgens lid 2 aangevraagde vergadering 
wordt door het bestuur binnen vier weken na 
ontvangst van de aanvraag belegd; anders doen 
de directe leden dat zelf en voorzien zij in de 
leiding. De directe leden brengen de convocatie 
ter kennis van hun indirecte leden. 

In de eerste zin toegevoegd: het bestuur en de 
leden van verdienste. 

Artikel 39 
Een door drie directe leden aangevraagde 
vergadering dient door het bestuur binnen vier 
weken na ontvangst van de aanvraag te worden 
belegd, bij gebreke waarvan de directe leden het 
recht hebben de vergadering zelf bijeen te 
roepen en in de leiding te voorzien. 

 De tekst is toegevoegd aan het vorige artikel.  



Artikel 40 
Jaarlijks wordt één algemene ledenvergadering 
gehouden. 
In deze vergadering worden onder meer 
behandeld: 
1. de notulen van de vorige vergadering; 
2. de jaarverslagen van de secretaris en de 
penningmeester; 
3. het verslag van de controle van de 
kascommissie; 
4. de begroting voor het komende 
verenigingsjaar; 
5. het vaststellen van de contributies en de 
bedragen van de boetes; 
6. voorziening in bestuurs- en commissie-
vacatures; 
7. de plannen voor het komende 
verenigingsjaar; 
8. de voorstellen van het bestuur en van de 
leden. 

Artikel 32 
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering 
gehouden. In deze vergadering worden onder 
meer behandeld: 
1. de notulen van de vorige vergadering; 
2. de jaarverslagen van de secretaris, 
penningmeester, competitieleider en 
commissaris toernooien & evenementen; 
3. het verslag van de controle van de 
kascommissie; 
4. de begroting voor het komende 
verenigingsjaar; 
5. het vaststellen van de contributies en de 
bedragen van de boetes; 
6. voorziening in bestuurs- en commissie-
vacatures; 
7. de plannen voor het komende 
verenigingsjaar; 
8. de voorstellen van het bestuur en van de 
leden. 

In lid 2 de competitieleider en de commissaris 
t&e toegevoegd.  

Artikel 41 
Een ledenvergadering kan slechts besluiten 
nemen indien ten minste de helft van het aantal 
uit te brengen stemmen ter vergadering 
aanwezig is (zie artikel 43). Indien dit aantal niet 
wordt bereikt wordt binnen 14 dagen de 
vergadering opnieuw bijeengeroepen en worden 
de agendapunten, ongeacht het aantal 
aanwezige stemmen, afgehandeld en besluiten 
genomen.  

Artikel 33  
1. Een ledenvergadering kan besluiten nemen 

als ten minste de helft van het aantal uit te 
brengen stemmen aanwezig is (quorum).  

2. Wordt het quorum niet bereikt, dan wordt 
binnen 14 dagen de vergadering opnieuw 
bijeengeroepen; daarin worden de 
agendapunten, ongeacht het aantal 
aanwezige stemmen, afgehandeld en 
besluiten genomen. 

Puntsgewijs is duidelijker.  

Artikel 42 
Directe leden zijn verplicht zich ter vergadering te 
doen vertegenwoordigen door ten minste één 

Artikel 34 
Directe leden zijn verplicht in de vergadering 
vertegenwoordigd te zijn door:  

Betere tekst.  
En minder dwingend.  



persoon dat bij hen is aangesloten. De 
vertegenwoordiger van het directe lid dient te 
zijn voorzien van een volmacht tot stemmen, 
ondertekend door een bestuurslid van het 
directe lid, indien hij zelf geen deel uitmaakt van 
dat bestuur.  
Bij verhindering dienen de directe leden dit ten 
minste 24 uur vóór de vergadering schriftelijk te 
melden bij het bestuur, bij gebreke waarvan een 
boete kan worden opgelegd. 

1. een bestuurslid; 
2. een ander indirect lid dat bij het directe lid is 

aangesloten. Deze is dan voorzien van een 
volmacht tot stemmen, ondertekend door 
een bestuurslid.  

Bij verhindering meldt een direct lid dat vóór de 
vergadering bij het bestuur; bij gebreke daarvan 
kan een boete worden opgelegd. 

VERKIEZING EN STEMMING 
Artikel 43 
Directe leden en ereleden beschikken over één 
stem. 
Directe leden beschikken bovendien over één 
stem voor elk tiental indirecte leden dat bij hen is 
aangesloten. 
Indirecte leden en bestuursleden hebben geen 
rechtstreeks stemrecht. 

VERKIEZING EN STEMMING 
Artikel 35 
Directe leden en ereleden hebben één stem. 
Daarnaast hebben directe leden één stem voor 
telkens vijf indirecte leden die bij hen zijn 
aangesloten. 
 

De laatste zin geschrapt; het is niet relevant te 
melden wie geen stemrecht heeft.  
Een vereniging heeft één stem en voor elke 10 
leden nog een stem. Dat stamt uit de tijd dat we 
30 verenigingen hadden en zo'n 500 leden, wat 
grofweg 80 stemmen opleverde. In 2017 leverde 
de ledenlijst nog maar 28 stemmen op. We 
hebben vier ereleden, die ook een stem hebben. 
Dat is een onevenredig gewicht in de 
stemverhouding. Om de balans terug te brengen 
heeft een direct lid nu één stem extra bij 5 
indirecte leden.  

Artikel 44 
Kandidaatstelling voor functies in het bestuur 
geschiedt door: 
1. het bestuur, in welk geval de kandidaten 
worden vermeld in de convocatie voor de 
vergadering; 
2. schriftelijke voordracht door ten minste 
drie directe leden. 

Artikel 36 
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie 
gebeurt door voordracht door: 
1. het bestuur, de kandidaten worden dan 
vermeld in de convocatie voor de vergadering; 
2. ten minste drie directe leden, minimaal 
een week vóór de vergadering waarna het 
bestuur dit meldt aan de ontvangers van de 
convocatie. 

Kandidaten door drie directe leden een week 
voor de vergadering, zodat bestuur en leden zich 
daarop kunnen voorbereiden. 

Artikel 45 Artikel 37 De huidige artikelen 45 en 46 zijn hier 
samengevoegd. 



Over zaken wordt mondeling gestemd, over 
personen schriftelijk.  
Niet-hoofdelijke stemming is toegestaan, tenzij 
één der stemgerechtigde leden of het bestuur 
zich daartegen verzet.  

Over zaken wordt mondeling gestemd, over 
personen schriftelijk. Gaat een schriftelijke 
stemming over een bestuurslid, dan geeft de 
voorzitter de leiding van de stemming over aan 
eén van de aanwezigen.  
Niet-hoofdelijke stemming is toegestaan, tenzij 
één van de stemgerechtigde leden of het bestuur 
zich daartegen verzet. 

Artikel 46 
Bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter 
een stembureau, bestaande uit drie personen. De 
taak van het stembureau is: 
1. het uitreiken van de stembriefjes aan de 
hand van de presentielijst; 
2. het in ontvangst nemen van de 
stembriefjes; 
3. het bepalen van de geldigheid van de 
stemmen; 
4. het maken van een proces-verbaal van de 
stemming. 
Ongeldige stembriefjes zijn: 
1. stembriefjes die zijn ondertekend of die 

buiten de vereiste aanduidingen enig ander 
kenteken of mededeling bevatten; 

2. stembriefjes die namen van niet-
kandidaat gestelden bevatten; 
3. andere briefjes dan die voor de stemming 
zijn uitgereikt. 

 Vervalt. Veel te bureaucratisch. Samengevoegd 
met het vorige artikel.  

Artikel 47 
Stemmen bij volmacht, anders dan genoemd in 
artikel 42, is niet toegestaan. 

Artikel 38 
Stemmen bij volmacht, anders dan genoemd in 
artikel 34, kan niet. 

Vriendelijker tekst. Verwijzing naar het 
betreffende artikel aangepast.  

Artikel 48 Artikel 39  



De leden van het bestuur worden bij 
afzonderlijke kandidaatstelling en per functie 
gekozen. 

De leden van het bestuur worden bij 
afzonderlijke kandidaatstelling en per functie 
gekozen. 

Artikel 49 
Indien er voor een vacature één kandidaat is 
gesteld wordt deze door de vergadering gekozen 
verklaard. Indien er meer dan één kandidaat is 
gesteld wordt een stemming gehouden. 

Artikel 40 
Bij stemming beslist de absolute meerderheid, 
tenzij anders is bepaald. 
Is er voor een vacature één kandidaat, dan is 
deze door de vergadering automatisch gekozen. 
Als er meer kandidaten zijn wordt een stemming 
gehouden. Voor elke vacature wordt afzonderlijk 
gestemd. Als dan geen van de kandidaten de 
absolute meerderheid behaalt wordt opnieuw 
gestemd over de twee kandidaten die de meeste 
stemmen hebben gekregen; daarna is de 
kandidaat met de meeste stemmen gekozen. Als 
beide kandidaten evenveel stemmen hebben 
gekregen, beslist het lot. 

De huidige artikelen 49 en 50 samengevoegd. De 
tekst is verbeterd.  

Artikel 50 
Bij stemming beslist de absolute meerderheid, 
tenzij anders is bepaald. 
Bij verkiezing van personen wordt voor elke 
vacature afzonderlijk gestemd. Indien bij een 
dergelijke stemming geen van de kandidaten de 
absolute meerderheid behaalt wordt opnieuw 
gestemd over de twee kandidaten die het 
hoogste aantal stemmen verkregen waarna hij 
wordt gekozen die het hoogste aantal stemmen 
bij herstemmen heeft behaald. Indien bij deze 
herstemming beide kandidaten een gelijk aantal 
stemmen verkrijgen, beslist het lot. 

 Vervalt. Samengevoegd met het vorige artikel.  

Artikel 51 
De uitslag van een stemming wordt door de 
voorzitter aan de vergadering bekend gemaakt. 

Artikel 41 
De uitslag van een stemming wordt door de 
voorzitter aan de vergadering bekendgemaakt. 

Ongewijzigd.  



GELDMIDDELEN 
Artikel 52 
De in artikel 17 van de Statuten genoemde 
contributies van de directe leden en indirecte 
leden worden in de ledenvergadering 
vastgesteld. Het bestuur is gerechtigd dispensatie 
te verlenen van contributieplicht. 

GELDMIDDELEN 
Artikel 42 
De contributies van de directe en indirecte leden 
worden door de ledenvergadering vastgesteld. 
Het bestuur mag dispensatie verlenen van 
contributieplicht. 

Kortere tekst.  

Artikel 53 
De maximale bedragen van aan overtredingen 
verbonden boetes worden in de 
ledenvergadering vastgesteld. 

Artikel 43 
De maximale bedragen van aan overtredingen 
verbonden boetes worden door de 
ledenvergadering vastgesteld. 

Vrijwel ongewijzigd.  

Artikel 54 
Bij tussentijds toetreden tot de UBT is de volle 
contributie verschuldigd.  
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap 
wordt de reeds betaalde contributie niet 
gerestitueerd, terwijl de nog te betalen 
contributie in zijn geheel verschuldigd blijft.  

Artikel 44 
De contributie geldt voor een volledig seizoen, 
ook bij tussentijds toetreden of beëindigen van 
het lidmaatschap. Het bestuur mag hiervan 
dispensatie verlenen.  

Betere tekst.  

DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN EN 
OVERSCHRIJVING 
Artikel 55 
Het is aan indirecte leden niet toegestaan in 
competitiewedstrijden en bekerwedstrijden uit 
te komen voor een ander direct lid dan het 
directe lid, waardoor zij voor het betreffende 
verenigingsjaar zijn aangemeld, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 56. 

 Dit hoort in het competitiereglement en het 
bekerreglement. Daar komt dit terug. Daarom 
ook de kop van het hoofdstuk gewijzigd.  

Artikel 56 
Voor overschrijving door indirecte leden van het 
ene directe lid naar het andere directe lid gelden 
door het bestuur te bepalen voorwaarden. 

OVERSCHRIJVING 
Artikel 45 
Vóór 1 juli of twee weken voor de tweede 
seizoenshelft kan een indirect lid overschrijving 
aanvragen van het ene directe lid naar het 
andere. Dat doet hij bij het bestuur. Daarbij hoort 

Niet klantvriendelijk. Bij het lezen van het huidige 
artikel weet je nog niets en moet je op de 
website kijken. En daar staat een heel 
bureaucratische regeling. De regeling is nu 
vereenvoudigd en staat hier.  



een verklaring dat het te verlaten directe lid 
daarvan op de hoogte is en dat hij daar geen 
schulden heeft.  

ORGAAN 
Artikel 57 
Het officiële orgaan van de UBT draagt de naam 
“Contact”. 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het 
orgaan berust bij het bestuur. 

 Vervalt. Contact bestaat niet meer.  

WIJZIGING 
Artikel 58 
De hierna volgende artikelen gelden evenzeer 
voor het Competitiereglement, het 
Bekerreglement en het Toernooireglement.  

WIJZIGING 
Artikel 46 
De hiernavolgende artikelen gelden ook voor het 
Competitiereglement en het Bekerreglement. 

Toernooireglement vervalt.  

Artikel 59 
Voorstellen tot wijziging kunnen worden 
ingediend door: 
1. het bestuur; 
2. drie directe leden en wel schriftelijk en 

gemotiveerd. In dit geval dient het bestuur 
een ledenvergadering uit te schrijven ter 
behandeling van het voorstel, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 39. 

Artikel 47 
De reglementen kunnen worden gewijzigd. Een 
voorstel tot wijziging kan worden ingediend door: 
a. het bestuur; 
b. drie directe leden. 
Het voorstel wordt geagendeerd voor de 
ledenvergadering waarin al dan niet tot wijziging 
wordt besloten. 
 

Is lastig leesbaar. Puntsgewijs (in drie artikelen) is 
beter. Bovendien toegevoegd wie zo'n voorstel 
mag indienen. Voorts: als het quorum niet 
aanwezig is, hoeft niet per se een nieuwe 
vergadering te worden belegd; je kunt dat ook 
aan de indiener overlaten, die vindt het 
belangrijk genoeg om dat wel te doen of denkt 
"als zo weinig verenigingen de moeite nemen om 
hiervoor te komen opdagen, laat dan maar 
zitten." 

Artikel 60 
Voorstellen tot wijziging kunnen slechts worden 
aangenomen met een meerderheid van twee 
derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in 
een ledenvergadering waar ten minste drie kwart 
van het aantal uit te brengen stemmen aanwezig 
is. Wordt dit aantal niet bereikt dan is het 
bepaalde in artikel 19, 2e alinea van de Statuten 
van toepassing. 

Artikel 48 
1. Het voorstel wordt in behandeling genomen als 

ten minste drie kwart van het aantal uit te 
brengen stemmen in de vergadering aanwezig is 
(quorum).  

2. Als het quorum niet aanwezig is kan de indiener 
van het voorstel binnen twee weken een nieuwe 
vergadering bijeen (doen) roepen, waarin 
ongeacht het aantal aanwezige stemmen 
besluitvorming mogelijk is. 

 



Artikel 49 
Het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen als ten 
minste twee derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen voor het voorstel is.   

Artikel 61 
Wijzigingen van de Reglementen treden 
onmiddellijk na goedkeuring in werking. 

Artikel 50 
Wijzigingen van de Reglementen treden 
onmiddellijk na goedkeuring in werking. 

Ongewijzigd.  

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 62 
In alle gevallen waarin het Huishoudelijk 
Reglement, het Competitiereglement, het 
Bekerreglement en het Toernooireglement niet 
voorzien en bij verschil van opvatting over 
interpretatie van de reglementen beslist het 
bestuur. 

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 51 
In de gevallen waarin de reglementen niet 
voorzien en bij verschil van opvatting over 
interpretatie van de reglementen beslist het 
bestuur. 

Kortere tekst.  

Artikel 63 
Van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, 
het Competitiereglement, het Bekerreglement en 
het Toernooireglement dient een exemplaar 
permanent in de speelruimte aanwezig te zijn. 

 Vervalt. Een papieren exemplaar is niet meer van 
deze tijd. Via een telefoon kan de website 
worden geraadpleegd.  

Artikel 64 
Waar in het Huishoudelijk Reglement, het 
Competitiereglement, het Bekerreglement en het 
Toernooireglement de redactie over personen in 
de “hij-vorm” is weergegeven, worden zowel 
mannen als vrouwen bedoeld. 

Artikel 52 
Waar in de reglementen de redactie over 
personen in de 'hij-vorm' staat, worden zowel 
mannen als vrouwen bedoeld. 

 

Artikel 65 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2 
juni 1999. 

Artikel 53 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13 
juni 2018. 

Datum wijzigen. 

 


