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Oprichting en doelstelling
Al bij de oprichting van de Vereniging Familie Heringa in 1919 was
er het plan om behalve het aanhalen en onderhouden van
familiebanden, ook een vorm te vinden om familieleden te kunnen
bijstaan als hun omstandigheden minder florissant zouden zijn. Om
samen een sociaal vangnet te creëren voor leden die om welke reden
dan ook niet meer in staat zouden zijn in hun eigen behoeften en in
die van hun kinderen te voorzien.
Het duurt nog enkele Heringadagen en bijbehorende vergaderingen
voor dat op 22 juli 1925 de stichtingsakte bij de notaris passeert. De
opstellers en ondertekenaars van de statuten, Floris (Xg) en Jodocus
(XIa), brengen het grote nieuws op de Heringadag van 27 juli 1925
op Basten Asbeck in Groenlo. Het bestuur van de vereniging stort
met een royaal gebaar de helft van het kasgeld, 400 gulden, als eerste
in de pot, onmiddellijk gevolgd door spontane donaties van
aanwezige leden. Het bereikte resultaat wordt met een royaal diner
gevierd.
Het is de bedoeling dat nu een kapitaal wordt bijeengebracht zodat
van de rente en contributies de uitkeringen kunnen worden gedaan.
Behalve dat leden van de vereniging naar vermogen bijdragen, rekent
men op giften en legaten. Verder wordt, in het begin, jaarlijks uit de
verenigingskas naar het fonds overgemaakt. Het fonds wordt gezien
als een soort vrijwillige verzekering voor leden, voor eigen
levensonderhoud en voor de opvoeding van hun kinderen.
Bij de oprichting wordt er de nadruk op gelegd dat de financiën van
de vereniging en het fonds helemaal onafhankelijk van elkaar moeten
zijn; “streng van elkaar gescheiden”.
De economische crisis van de jaren ’30 gooit roet in het eten en als
de oorlog begint stopt de vereniging haar bijdrage. De groei van het
beoogde kapitaal komt tot stilstand. Na de oorlog komen de donaties
weer opgang. De vereniging doet een jaarlijkse storting van 100
gulden.

De tussenhaakjes geplaatste Romeinse cijfers, achter enkele van de
namen, verwijzen naar de partitie “Heringa” van het Nederland’s
Patriciaat, 55e jaargang, 1969.

Het fonds nu
Intussen is het fonds bijna 90 jaar. Het kapitaal heeft geprofiteerd
van de economische groei en is groot genoeg om jaarlijks een paar
bescheiden uitkeringen te doen.
In de beginperiode, de jaren ’20, was de vereniging well-to-do, en
het fonds een leeg potje. De vereniging hielp toen het fonds overeind
en zorgde mede voor de instroom van kapitaal.
Nu liggen de zaken anders. De vereniging draagt niet meer bij, zij
kan maar net met haar jaarlijks budget rond komen. En zoals dat in
een goede familie relatie gaat; kinderen groeien groot en ouders
worden door hen een beetje geholpen.
Zo trekken fonds en vereniging nu samen op als het gaat om de
uitbreiding van het aantal leden en het instandhouden en versterken
van de onderlinge band. Een voorbeeld is de jaarlijkse Heringadag.
Het fonds geeft dan een presentatie en deelt daarbij in de kosten van
de dag.
Genoodzaakt door nieuwe wetgeving moesten de oorspronkelijke
statuten worden herzien. Dat vond zijn beslag in oktober 1974.
Hierbij werd aan de definitie van de doelstelling niet getornd. Deze
staat kernachtig samengevat in artikel 1:
" Het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging
"Familie Heringa", die hulp en steun behoeven."
In artikel 6 wordt dit uitgewerkt. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen vorming en ondersteuning.
Onder vorming verstaan we educatie, scholing, training, stages en
projecten die er op gericht zijn om iemands kansen in de
maatschappij te verbeteren.
Ondersteuning zien we als hulp aan leden die in financiële nood zijn
geraakt of die door geldelijke krapte een steuntje in de rug van het
fonds nodig hebben. Mensen die niet meer in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien, zoals dat in de statuten verwoord
is, kennen we op dit moment eigenlijk niet.

Voor beide, ondersteuning en vorming, geldt, dat het fonds pas
bijspringt wanneer er geen instanties of andere fondsen zijn die hulp
moeten of kunnen bieden.
Uitkeringen worden alleen gedaan aan leden van de vereniging
Familie Heringa. Als criterium voor het lidmaatschap geldt dat de
jaarlijkse contributie voldaan is.
Eveneens in aanmerking voor een uitkering komen kinderen van
overleden leden.
Er worden enkele uitkeringen per jaar gedaan. Meestal in relatie tot
studie: ondersteuning voor projecten die buiten de studiefinanciering
vallen en waaraan niet bijgedragen wordt door Nederlandse of
buitenlandse fondsen.
Als er met behulp van een uitkering een interessant project
gerealiseerd is, wordt daar soms verslag van gedaan.
Over uitkeringen voor ondersteuning is het bestuur tot
geheimhouding verplicht (art 6).
Nieuw is het verstrekken van renteloze leningen. Die zijn
aangeboden in die gevallen waar binnen afzienbare tijd opbrengst
ofwel gehele terugbetaling van het geleende te verwachten is. Op die
manier kan het fonds meer leden tot steun zijn.

Bestuur en beleid
Het bestuur bestaat uit Docus Heringa, voorzitter, Charlotte
Douwenga, Friso Heringa, en Jouke Heringa.
Het bestuur heeft twee hoofdtaken. Enerzijds de zorg voor en
uitbreiding van het kapitaal, de bron van de uitkeringen. Anderzijds
de zorg dat het voor de uitkeringen bestemde gedeelte van de
inkomsten op de goede plaats terecht komt. Daarbij moet het bestuur
handelen in de geest en naar de bedoeling van hetgeen in de statuten
is bepaald.
Het bestuur bestaat uit drie tot vijf leden van de vereniging. Eén van
de bestuursleden van het fonds moet ook lid zijn van het bestuur van
de vereniging. Het bestuur van het fonds wordt gekozen door het
bestuur van de vereniging.
Jaarlijks brengt het fondsbestuur een vertrouwelijk verslag uit aan het
bestuur van de vereniging, met inachtneming van de geheimhouding
ten aanzien van uitkeringen voor ondersteuning.
Een kascommissie van twee leden, gekozen door de algemene
ledenvergadering van de vereniging controleert jaarlijks de stand van
de boeken.
Financieel hebben de Vereniging Familie Heringa en de Stichting het
Heringafonds niets met elkaar te maken. “Hun geldmiddelen zijn
streng gescheiden” aldus de statuten.
Het beleid van het bestuur is er op gericht er voor te zorgen dat ook
op lange termijn het fonds kan blijven functioneren. Met andere
woorden, in staat zal blijven leden hulp te bieden, ook als het
economisch slechter gaat. Daarom is het van belang dat inkomsten
die nu niet voor uitkeringen gebruikt worden, belegd worden met het
oog op een veilige groei van het eigen vermogen.
Dus door in tijden van voorspoed een enigszins behoudend beleid te
voeren hoopt het bestuur in tijden van malaise haar taak te kunnen
bijven uitvoeren. Het bestuur laat zich voor het beheer bijstaan door
een expert in beleggingen.

Een uitkering aanvragen
Het fonds maakt dus onderscheid tussen een uitkering voor vorming
en voor ondersteuning.
Uitkering voor vorming.
Een aanvraag tot uitkering wordt schriftelijk gedaan bij één van de
bestuursleden.
Een uitkering kan bestaan uit een gift en, of een renteloze lening.
Een aanvraag moet volgende elementen bevatten:
1. Een heldere omschrijving van de studie, stage, training, het
project, waarvoor de bijdrage aangevraagd wordt.
2. De manier waarop verwacht wordt dat dit bijdraagt aan een
verbeterde positie met betrekking tot werk en inkomen van de
aanvrager. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding.
3. Een begroting.
Een overzicht van de te verwachten uitgaven en de inkomsten
over de looptijd van het project. Onder inkomsten worden,
behalve uit eigen arbeid ook verstaan alle bijdragen van
overheid en ouders/verzorgers of anderszins, waar de
aanvrager redelijkerwijs aanspraak op kan maken.
4. Aannemelijk moet worden gemaakt dat de aanvrager
onvoldoende draagkrachtig is om het tekort uit eigen zak te
financieren en dat er geen ander studiefonds, organisatie of
instantie is die voor dekking van dit tekort aangesproken kan
worden. Denk dan bijvoorbeeld aan Europese, Provinciale of
vakgerichte fondsen.
5. Vermelding van het lidmaatschap van de vereniging. Voor
minderjarigen, dat van een van de ouders/verzorgers.
Uitkering voor ondersteuning.
Ondersteuning zien we als hulp aan leden die in financiële nood zijn
geraakt of die door geldelijke krapte een steuntje in de rug van het
fonds kunnen gebruiken.

Het bestuur is zich er van bewust dat het niet altijd eenvoudig
gevonden zal worden om hier voor een aanvraag te doen. Op een
mondelinge melding van aanvrager of van iemand uit zijn of haar
omgeving zal een van de bestuursleden contact zoeken met
betrokkene.
Om meer bekendheid te geven aan deze vorm van hulp aan
familieleden en om de drempel tot het doen van een aanvraag te
verlagen, is Kuin Heringa uit Breugel (dochter van XIi) bereid
gevonden als ambassadrice van het fonds naar buiten te treden. Haar
wortels liggen in het sociaal-maatschappelijk werk.
De draagkracht van het fonds is in het algemeen te beperkt om op
langere termijn regelmatige uitkeringen te doen. Het bestuur ziet
meer mogelijkheden in ad hoc uitkeringen voor specifieke doelen of
voor financiële problemen die zich onverwacht voordoen.
Voor uitkeringen geldt ook hier dat fonds geen overheidstaken
overneemt, maar alleen dan bijspringt wanneer er geen andere
instanties zijn die te hulp kunnen worden geroepen.

Lidmaatschap van de familievereniging
Om voor een uitkering van het fonds in aanmerking te komen moet
men lid zijn van de Vereniging Familie Heringa.
Ten tijde van de oprichting, eind 1919, waren familierelaties
betrekkelijk eenvoudig. Leden waren Heringa’s of hadden hooguit
een andere naam als ze getrouwd waren met een Heringa-meisje of
een kind waren uit zo een huwelijk. Heringa’s moesten afstammen
van Eliza Heringa (VIc) en Janke Halbertsma. Eliza werd geboren in
1736, trouwde met Janke in1760 in Gorredijk. Hij overleed in 1810.
Intussen zijn de tijden veranderd en werd de noodzaak gevoeld de
statuten overeenkomstig aan te passen. We kennen nu ook het
geregistreerde partnerschap als erkende relatie en vaak ook ontstaan
er gezinnen met kinderen uit eerdere verbintenissen. Verder werd de
afstammingsregel iets verruimd. Nu kunnen ook kleinkinderen van
een meisje Heringa lid worden.
In de oorspronkelijke statuten was er nog sprake van twee soorten
leden. Nu kennen we alleen gewone leden.
Er zijn vier verschillende condities met betrekking tot toelating als
lid:
a) meerderjarig zijn, Heringa heten, en afstammen van Eliza en Janke
of van een stamvader van Eliza in mannelijke lijn,
b) een grootouder hebben die Heringa heet en aan a) voldoet
c) partners van iemand onder a) of b), getrouwd of geregistreerd, ook
als de andere partner overleden is.
d) voldoe je niet aan de criteria a) b) en c) maar is er een bijzondere
verbondenheid met de familie of een van haar leden, denk aan
pleegkinderen of halfbroer en zusters, dan kan de ALV het
lidmaatschap goedkeuren.
In de bijlagen 1 en 2 staan de voorwaarden voor een lidmaatschap
gedetailleerd beschreven.
Het lidmaatschap moet aangevraagd worden bij het bestuur van de
vereniging.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 16 voor het eigen lidmaatschap,
inclusief dat van de partner en minderjarige gezinsleden.
De mogelijkheid bestaat om lid te worden voor het leven tegen een
eenmalige betaling van € 240.
De tussenhaakjes geplaatste Romeinse cijfers, achter enkele van de
namen, verwijzen naar de partitie “Heringa” van het Nederland’s
Patriciaat, 55e jaargang, 1969.
Giften en legaten
Het kapitaal is tot stand gekomen door stortingen van leden in de
beginperiode van het fonds en later gegroeid door beleggingen en
giften.
Wil het fonds in de toekomst in staat zijn voor een grotere groep
familieleden hulp en ondersteuning te bieden en ook in economisch
slechtere tijden in staat zijn, zijn werk te kunnen doen, dan is een
groei door giften of legaten noodzakelijk.
Is het fonds u ooit ten dienste geweest en wilt u nu iets terug doen,
vindt u het belangrijk dat nazaten in familieverband op ondersteuning
kunnen rekenen, dan kunt u bijdragen aan het vermogen dat als basis
dient voor de uitkeringen.
Wilt u het Heringafonds gedenken met een legaat, dan is het bestuur
graag bereid met u te overleggen over de manier waarop.

Statuten van de Stichting Het Heringafonds
Vastgesteld op de ALV van 19 juli 1974 en vastgelegd door notaris
Mr. L van Solkema op 15 oktober 1974 in ’s-Gravenhage, in het
bijzijn van de heer Jouke Heringa (XIIb)
Artikel 1
De Stichting draagt de naam “Stichting Het Heringafonds” hierna te
noemen “fonds”; zij heeft ten doel ingevolge artikel 3 letter b juncto
artikel 4 letter c van de statuten van de vereniging “Familie
Heringa”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 27 juni 1921
(Staatsblad nummer 67) het behartigen van de belangen van de leden
dezer vereniging, die hulp en steun behoeven; zij is gevestigd te
’s-Gravenhage.
Artikel 2
Het fonds wordt beheerd door een bestuur bestaande uit tenminste
drie en ten hoogste vijf leden.
Tot leden van het bestuur kunnen alleen worden gekozen leden der
vereniging “Familie Heringa”.
Minstens één der leden van het bestuur moet lid zijn van het bestuur
van de vereniging “Familie Heringa”.
Iedere drie jaren treedt een der leden af, naar een door het bestuur op
te maken rooster, en is terstond herkiesbaar.
In een vacature wordt voorzien door het bestuur van de vereniging
“Familie Heringa”.
Het bestuur van het fonds draagt daartoe twee kandidaten voor; deze
voordracht is voor het bestuur van de vereniging “Familie Heringa”
niet bindend.
Tussentijds gekozen leden nemen de zittingstijd over van het lid, dat
zij vervangen.
Artikel 3
Het bestuur regelt haar werkzaamheden overeenkomstig de
bepalingen dezer statuten bij een huishoudelijk reglement. Het

verdeelt de nodig geachte functies onderling. Het bestuur draagt zorg
voor toezending van de statuten en het huishoudelijk reglement aan
de leden van de vereniging “Familie Heringa”
Artikel 4
Het bestuur is belast met het beleggen en beheren der gelden van het
fonds en het inzamelen voor het fonds.
De geldmiddelen van de vereniging “Familie Heringa” en van het
fonds blijven streng gescheiden.
De geldmiddelen van het fonds bestaan uit:
a) jaarlijks inkomen, gevormd door gekweekte renten en bijdragen en
voorts uit giften en legaten indien zulks door de schenker
uitdrukkelijk is bepaald;
b) kapitaal, gevormd door de som gelds bij aanvang der stichting
gestort, giften en legaten en een deel van het jaarlijks inkomen als
vermeld in artikel 5;
c) reservefonds
Artikel 5
Uit het jaarlijks inkomen worden allereerst gekweten de kosten van
beheer der stichting.
tien ten honderd voor het reservefonds.
twintig ten honderd voor kapitaalvorming
zeventig ten honderd voor ondersteuning en vorming.
Indien in enig jaar de zeventig ten honderd niet of niet geheel voor
ondersteuning en vorming nodig zijn, wordt het ongebruikte – zulks
ter beoordeling van het bestuur – gedeeltelijk teruggestort in het
reservefonds en ten dele bij het kapitaal gevoegd.
Artikel 6
Voor ondersteuning komen in aanmerking leden van de vereniging
“Familie Heringa”, indien zij niet in staat zijn in eigen onderhoud en
vorming of in dat van hun kinderen te voorzien.
Ook in aanmerking komen wezen, zijnde kinderen van overleden
leden, indien zij niet instaat zijn in hun eigen onderhoud te voorzien.

Aanspraak op ondersteuning en vorming vervalt indien de behoefte
daaraan naar het oordeel van het bestuur, het onmiddellijk gevolg is
van eigen willekeur of moedwillig verzuim, mits de daad of het
verzuim door het bestuur wordt aangewezen of omschreven.
Leden, die in aanmerking wensen te komen voor ondersteuning en
vorming, zijn verplicht alle door het bestuur gewenste inlichtingen te
verstrekken.
Het bestuur is, met inachtneming van hetgeen te dien aanzien is
bepaald in artikel 7, verplicht verkregen inlichtingen geheim te
houden.
Artikel 7
Het bestuur brengt jaarlijks een vertrouwelijk verslag uit van haar
werkzaamheden en van de stand van de geldmiddelen aan het bestuur
van de vereniging “Familie Heringa”.
Bovendien wordt jaarlijks aan twee leden van de vereniging “Familie
Heringa” buiten het bestuur van die vereniging door haar algemene
ledenvergadering te benoemen vertrouwelijk mededeling gedaan van
alle uitgaven en geeft aan die leden dienaangaande alle inlichtingen.
Artikel 8
Een besluit tot wijziging van de statuten of tot opheffing van de
stichting kan slechts worden genomen in een daartoe bijeengeroepen
algemene ledenvergadering van de vereniging “Familie Heringa”
waarin de voorgestelde wijziging of het voornemen tot opheffing
tijdig aan de leden bekend is gemaakt en waarin tenminste
drie/vierde van het aantal leden is vertegenwoordigd met een
meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien in een vergadering, als bedoeld in de vorige alinea, geen
voldoende quorum aanwezig is, zal een tweede vergadering worden
bijeengeroepen binnen drie maanden na de vorige vergadering.
Deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden
met drie/vierde van de uitgebrachte stemmen een besluit nemen als
bedoeld in de eerste alinea van dit artikel.

Artikel 9
Indien besloten wordt tot opheffing van de stichting zal de
vereffening geschieden door het bestuur van de vereniging “Familie
Heringa”. Indien de vereniging “Familie Heringa” niet meer bestaat
zal de vereffening geschieden door het bestuur van de stichting.
Het na de vereffening overblijvende saldo zal ten goede komen aan
een organisatie met een soortgelijk of aanverwant doel als de
onderhavige stichting.
Artikel 10
Er zal geen wijziging kunnen worden aangebracht in het doel van het
fonds; evenmin zal de bepaling in artikel 5 luidende dat twintig ten
honderd van het restant voor kapitaalvorming moet worden
aangewend, kunnen worden gewijzigd, tenzij tweehonderdvijftig
jaren zijn verlopen sinds het in leven roepen van de stichting.
De tussenhaakjes geplaatste Romeinse cijfers, achter enkele van de
namen, verwijzen naar de partitie “Heringa” van het Nederland’s
Patriciaat, 55e jaargang, 1969.

Apendix 1
Artikel 6 van de statuten van de Vereniging Familie Heringa
Artikel 6
De volgende personen kunnen van de vereniging lid zijn:
a)
Zij die meerderjarig zijn en afstammen van Reyn
Watsesz. Heringa (geboren 1569) en Brecht Jelledr. en/of
Elisa Heringa (geboren 22-11-1736) en Janke Halbertsma
(geboren 23-08-1736) dan wel van een stamvader in de
mannelijke lijn van deze Reyn Watsesz. Of Elisa, en die
de naam Heringa dragen;
b)
Zij die ten minste één grootouder hebben die de naam
Heringa draagt of droeg die de afstamming heeft als onder
a) genoemd;
c)
De partners van de onder a) en b) genoemde personen,
wettig gehuwd dan wel als zodanig erkend en
geregistreerd, alsmede hun weduwen en weduwnaars;
d)
Zij die niet voldoen aan de criteria als onder a) t/m c),
maar voor het lidmaatschap van de vereniging in
aanmerking komen, omdat dit, op grond van een
bijzondere verbondenheid met de familie of één of meer
van haar leden, bijdraagt aan de doelstelling van de
vereniging (zie hiervoor hetgeen in het huishoudelijk
reglement is bepaald).
Voor het lidmaatschap meldt men zich aan bij, of wordt men
uitgenodigd door het bestuur, dat over de aanmelding beslist. Beroept
men zich bij de aanvraag op artikel 6 lid d, dan doet het bestuur een
voorstel aan de ALV, die over de aanvraag beslist. Tegen een
beslissing van het bestuur kan men beroep aantekenen bij de ALV.

Aan het lidmaatschap zijn rechten en plichten verbonden. Voor zover
deze niet in de statuten zijn vermeld, vindt men deze in het
huishoudelijk reglement.

Appendix 2
Van het huishoudelijk reglement van de Vereniging Familie Heringa
de sectie “Van de Leden”.
Artikel 1
a) Het lidmaatschap van de vereniging kan men verkrijgen
overeenkomstig het bepaalde in
artikel 6 van de Statuten.
Zij die niet voldoen aan de criteria zoals vermeld in lid a t/m c van
dit artikel, kunnen toch
voor het lidmaatschap in aanmerking komen, mits dit bijdraagt aan
de doelstelling van de vereniging. Dit kan gelden indien in geval van
verre bloedverwantschap, men stief- of pleegkind is resp. blijvend
deel uitmaakt van het gezin van een lid, of als sprake is van een
bijzondere verbondenheid met de familie.
c) In geval van een lidmaatschapaanvraag als onder b) doet het
bestuur, na goedkeuring, in de eerstvolgende ALV een voorstel, dat
in de vergadering wordt bekrachtigd respectievelijk afgewezen.
Artikel 2
Voor het verkrijgen van het lidmaatschap meldt men zich aan bij, of
wordt men uitgenodigd door het bestuur dat over de aanmelding
beslist. Het bestuur zal bij de besluitvorming waken over het behoud
van het familiekarakter en de doelstelling van de vereniging. Het
bestuur kan bewijsstukken vragen waaruit kan blijken dat voldaan is
aan de criteria voor het lidmaatschap. Tegen een beslissing van het
bestuur kan men beroep aantekenen bij de ALV.
Artikel 3
De leden betalen een totale jaarlijkse contributie van Euro 16,00 voor
het eigen lidmaatschap
inclusief dat van partner en minderjarige gezinsleden.

De mogelijkheid bestaat om lid te worden voor het leven tegen
betaling van een
éénmalige contributie van Euro 240,--.
Leden kunnen een beroep doen op de “Stichting Het Heringafonds”
indien men niet of
onvoldoende in staat is te voorzien in eigen onderhoud en/of vorming
of in dat van hun kinderen. Voor de toekenning van ondersteuning
heeft de Stichting criteria gesteld.
Leden hebben een stem in de ALV en kunnen deelnemen aan de door
de vereniging
georganiseerde activiteiten.
e) De leden zullen het bestuur van de vereniging terstond
schriftelijk informeren over wijzigingen in adres-, familie- en andere
voor de vereniging en haar administratie van belang zijnde gegevens.
Het bestuur van de vereniging is niet verantwoordelijk voor de
gevolgen van het niet, niet tijdig of onvoldoende verstrekken van
dergelijke gegevens door de leden.
Artikel 4
a) Het lidmaatschap eindigt door overlijden van of opzegging door
het lid of door de vereniging, door ontzetting of royement.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet ten minste vier
weken vóór het begin van
het verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur worden gedaan.
De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft
opgehouden te voldoen
aan de verplichtingen die aan dit lidmaatschap zijn verbonden, niet
meer aan de criteria voor het lidmaatschap voldoet, of in geval van
andere dwingende redenen waarom redelijkerwijs niet van de
vereniging kan worden verwacht dat deze het lidmaatschap laat
voortduren.
d) Van ontzetting of royement kan alleen sprake zijn als het lid op
laakbare wijze in strijd met de statuten en/of reglementen heeft
gehandeld en zich daarvan bewust kon zijn, dan wel de vereniging of
haar afzonderlijke leden ernstig heeft benadeeld of zich zodanig

gedraagt ten opzichte van de vereniging en/of haar leden dat dit niet
is te verenigen met de gangbare normen van behoorlijk gedrag.
Opzegging en ontzetting geschieden door het bestuur, dat het lid van
zijn besluit onverwijld
met opgaaf van redenen schriftelijk per aangetekende brief op de
hoogte brengt. Het lid heeft de mogelijkheid tegen deze beslissing in
beroep te gaan bij de ALV.
Wie wegens wanbetaling heeft opgehouden lid te zijn, kan pas weer
lid worden na betaling
van de gehele schuld. Achterstallige contributie blijft te allen tijde
opeisbaar.

