Artikel 16.
1. Elk lid mag niet meer dan één commissiefunctie vervullen.
2. Bij het niet naar behoren vervullen van de in het huishoudelijk reglement omschreven taak van
commissieleden, is het bestuur bevoegd deze leden uit hun functie te ontheffen.
3. Beroep tegen deze beslissing staat voor de ontheven leden open, indien schriftelijk ingediend bij
de secretaris, op een algemene vergadering.
Hangende dit beroep zijn de ontheven leden gehouden alle onder hun berusting verkerende
eigendommen van de Federatie over te dragen aan de door het bestuur aan te wijzen waarnemende
functionaris, die deze functie zal bekleden tot de eerstvolgende algemene vergadering alwaar een
definitieve functionaris zal worden gekozen.
--—---———-—-—-——--- VOORZITTERSCHAP - NOTULEN ---——--——-—--—-—-Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Federatie of zijn
plaatsvervanger.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, welke op de eerstvolgende vergadering
worden voorgelezen en na goedkeuring door het dagelijks bestuur worden getekend.
Zij die de algemene vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis
van de leden gebracht.
—-——----—-— BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING —-——--—-Artikel 18.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de algemene
vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid van dit artikel bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden
is gekozen.
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6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
7. Stemmingen over zaken geschieden door middel van handopsteken; over personen wordt
uitsluitend schriftelijk gestemd.
8.Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9.Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen
oproeping plaatsgevonden of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.
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