bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen; (een schriftelijk vastgelegde minnelijke schikking naar aanleiding van
een geschil met een derde partij, zonder tussenkomst van een rechter)
e. het optreden in rechte waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van het nemen van conservatoir maatregelen en van het nemen van die
rechtshandelingen die geen uitstel kunnen lijden; (conservatoir maatregelen: een verzoek aan de
rechter om beslag te mogen leggen op - (on)roerende zaken van een derde, met het oog op
mogelijke verduistering van deze zaken, die als verhaalobject dienen in een nog door de rechter toe
te wijzen vordering van de Federatie);
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan
door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Federatie in en
buiten rechte -vertegenwoordigd door de voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen.
—---—---- ALGEMENE VERGADERINGEN - JAARVERGADERINGEN
Artikel 13.
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december daaraanvolgende.
2. In het eerste trimester (vier maanden) van elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden.
3. De secretaris zorgt voor het bijeenroepen der vergaderingen.
4. Oproepingen ter vergadering voor de leden moeten ten minste acht dagen voor de datum van de
te houden vergadering geschieden.
5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in
artikel 19 van deze statuten.
6. De algemene vergadering is toegankelijk voor leden van verdienste, leden en de door het bestuur
genodigden.
7. In de algemene vergadering brengen de secretaris en de penningmeester hun verslag uit en
vinden de in de statuten -vermelde verkiezingen plaats.
8. Een algemene vergadering wordt eveneens gehouden indien vijftig leden of meer dit wensen en
dat schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris met opgave van de te behandelen agendapunten.
9. Het bestuur is dan verplicht deze algemene vergadering binnen vier weken bijeen te roepen, bij
gebreke waarvan de verzoekers de verzochte algemene vergadering zelf kunnen
beleggen.
-
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