ingevolge artikel 7 van deze statuten, dezelfde rechten hebben als deze huwelijkspartners.
9. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels betreffende de vergaderingen en de
besluitvorming van het bestuur worden
-—--—--—-—-- EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING ———--——---Artikel 11.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen vijf maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Federatie;
b. door opzegging.
-—---— ---—-——- BESTUURSTAAK — VERTEGENWOORDIGING —·-------—-—-Artikel 12.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
Federatie.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, maar moet
tussentijds worden gecompleteerd.
Zijn er minder dan vijf bestuursleden, dient een algemene vergadering te worden uitgeschreven.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten met het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de Federatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op
het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II van dit artikel het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van investeringen een jaarlijks door de algemene vergadering te bepalen bedrag te boven
gaande;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende
goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Federatie een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
begrepen het gebruikmaken van een aan de Federatie verleend
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