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GRONDWET  
VAN DIE  

VERRE-WES VOËLKLUB 
 
 

A. NAAM:  
 

Die naam van die klub is “Verre-Wes Voëlklub”. 

B. DOELSTELLINGS 
 

1. Om die wetenskaplike aanhouding en teël van alle voëls te propageer, aan te moedig, 
te beskerm en te stimuleer. 

2. Om gesamentlik op te tree, beraadslaag en saam te werk met ander voëlklubs of 
verenigings. 

3. Om bystand te verleen in die vooruitgang en kennis onder die lede van die klub te 
versprei. 

4. Om alle oneerlike en bedrieglike praktyke rakende lede op enige wyse te onderdruk. 

C. LIDMAATSKAP 
 

5. Die lidmaatskap van die klub sal uit telers en liefhebbers van voëls bestaan. 

6. Vir lidmaatskap moet ŉ amptelike aansoekvorm voltooi word en tesame met die 
ledegeld ingehandig word. 

7. Enige lid wat hom/haar onttrek aan lidmaatskap sal alle regte of aansprake op die klub 
of sy bates verbeur. 

8. Sou dit bewys word dat enige lid, in die opinie van die komitee, teen die belange van 
die klub optree, kan die lid se lidmaatskap opgeskort word vir solank as wat die komitee 
dit nodig ag, of indien die komitee dit nodig ag die lid skors. 

9. ŉ Lid wat geskors is, of wie se lidmaatskap opgeskort is en ontevrede is met die besluit 
van die komitee mag skriftelik appelleer by die sekretaris, 21 dae voor die volgende 
vergadering. 

10. Lidmaatskap word opgeskort indien ‘n lid nie ten minste 2 aktiwiteite van die klub in ‘n 
bepaalde jaar bywoon nie. 



Grondwet van die Verre-Wes Voëlklub  B l a d s y  2 v a n  4  

D. ERELIDMAATSKAP 
 

11. Persoon moet opbetaalde lid wees ten tye van die voorstel. 

12. Persoon moet ononderbroke lid wees vir ten minste 12 jaar. 

13. Voorstelle moet jaarliks tydens die voor-laaste vergadering ingedien word – die 
vergadering wat die AJV vooraf gaan. 

14. Voorstelle moet op skrif gedoen word, met die nodige motivering. 

15. Daar mag slegs een persoon jaarliks verkies word. Dit mag ook gebeur dat geen 
persoon in ‘n gegewe jaar genomineer of verkies word nie. 

16. Die bestuur behou die reg om enige nominasie af te keur. Die bestuur sal slegs een 
voorstel oorweeg en aan die AJV voorlê vir goedkeuring waar nodig. 

17. Dienslewering moet die motivering wees en nie finansiële gebrek nie. 

E. LEDEGELD 
 

18. Die bedrag van ledegeld sal jaarliks by ŉ algemene jaarvergadering vasgestel word. 

19. Die klub se finansiële jaar begin op 1 Januarie en sluit op 31 Desember. Ledegelde is 
jaarliks betaalbaar voor of op 28 Februarie vir bestaande lede. 

20. Enige lid wat agterstallig is met sy ledegeld sal ŉ kennisgewing ontvang en indien na 
een maand nog nie betaal nie, sal sy naam van die klub se ledelys verwyder word. 

21. ŉ Eenmalige aansluitingsfooi van ŉ bedrag soos deur die ledevergadering op die 
algemene jaarvergadering vas gestel, sal tesame met die aansoek om lidmaatskap 
betaal word. 

22. Alle bestaande lede bly aanspreeklik vir agterstallige ledegeld tot tyd en wyl ‘n formele 
bedankingbrief ontvang is, of wanneer die lid se lidmaatskap gekanselleer word weens 
wangedrag. Agterstallige ledegeld sal altyd eers gevorder word van enige inbetaling 
deur ‘n lid. 

F. VERGADERINGS 
 

23. Die algemene jaarvergadering sal jaarliks binne 21 dae na die veiling plaasvind. 

24. 50% van komiteelede word jaarliks verkies vir ‘n 2 jaar termyn, indien vakatures 
ontstaan sal ‘n persoon gekoöpteer word om tydelik waar te neem in die hoedanigheid 
tot die eerskomende AJV waarin die pos verkiesbaar word. 

25. Die Voorsitter, Penningmeester en addisionele Bestuurslid word elke gelyke jaar 
verkies, terwyl die Onder-voorsitter of Veilingvoorsitter en die Sekretaresse in ongelyke 
jare verkies word. 

26. Die Sekretaresse sal sorg dat alle lede 14 dae voor die vergadering skriftelik kennis 
ontvang. 

27. Die Voorsitter van die klub mag ŉ spesiale vergadering belê op voorwaarde dat alle 
lede 14 dae voor datum skriftelik daarvan in kennis gestel word. 

28. Komitee vergaderings sal belê word wanneer nodig. 
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G. AMPSDRAERS 
 

29. Ampsdraers sal bestaan uit ŉ Voorsitter; Veilingvoorsitter; Sekretaresse; 
Penningmeester en een ekstra lid. 

30. In die afwesigheid van die Voorsitter sal die Veilingvoorsitter waarneem. 

31. Enige komiteelid wat versuim om drie agtereenvolgende vergaderings by te woon, sal 
sy reg as komiteelid verbeur. Hy sal dien ooreenkomstig in kennis gestel word. 

32. ŉ Kworum by die algemene jaarvergadering sal bestaan uit een derde van die 
opbetaalde lede. 

33. Indien daar nie genoeg lede teenwoordig is op die AJV om ‘n kworum te vorm nie, sal 
die vergadering verdaag en herbelê word vir 15 minute later om voorsiening te maak 
vir addisionele lede wat mag opdaag. Die lede dan teenwoordig word geag n kworum 
te wees. 

34. Die kworum van ŉ komitee vergadering is die lede teenwoordig. 

H. BEVOEGDHEDE VAN DIE KOMITEE 
 

35. Om subkomitees aan te stel. 

36. Bankrekening te open in die naam van die klub. 

37. Alle uitbetalings goedkeur. 

38. Jaarliks verslag doen van die finansiële stand van sake. 

39. Mag enige sosiale funksie, kompetisie of uitstalling reël as dit nodig is. 

40. Om eiendom namens die klub te huur soos die behoefte ontstaan. 

I. ALGEMEEN 
 

41. Geen lid sal sonder die toestemming die naam Verre-Wes Voëlklub vir eie gewin 
gebruik nie. 

42. Alle lede word versoek om enige oorskot voëls eerste aan die klublede beskikbaar te 
stel. 

43. Alle dokumente of tjeks van die klub sal deur twee van die komiteelede onderteken 
word. 

44. Die klub sal bly voortbestaan solank as wat daar gewillige lede is. 

45. Indien die klub besluit om te ontbind sal die bates aan die PVSA geskenk word. 

46. Geen verandering kan aan die grondwet aangebring word, behalwe waar 50% van die 
lede op so ŉ spesiale vergadering, belê vir die doel, of op ŉ algemene jaarvergadering 
waarvan die voorneme vooraf kennis gegee is, toestem nie. 

47. Enigiets aangaande die klub wat nie deur die voorafgaande reëls gedek is nie, kan 
deur die komitee oor beslis word en die besluit is finaal. 
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J. IMPLEMENTERING 
48. Hierdie Grondwet is goedgekeur vir implementering op 15 Augustus 2019. 


