
In de oprichtingsvergadering d.d, 22 november 2016 zijn de volgende Statuten
vastgesteld.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam Evergreen.
2. De vereniging is gevestigd te Lelystad.

DOEL
Artikel 2

1. De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de populaire zangkunst in
diverse stijlen met de nadruk op muziek uit de jaren vijftig en zestig van de
twintigste eeuw en wereldmuziek in het algemeen, in het verband van een
meerstemmig koor.

2. De verenigÍng tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het bieden van de mogelijkheid de zangkunst te beoefenen op repetitÍes

en uitvoeringen
b. Het doen verzorgen van gezamenlijke zanginstructie door een

gekwalíficeerde dirígent(e) voor leden tijdens repetíties
c. Het houden van of medewerken aan uitvoeringen, alsmede het (mede)

organiseren van optredens
d. Het samenwerken met andere verenigingen of rechtspersonen die een

aansluitend doel nastreven
e. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ORGANEN
Artikel 3. De vereniging kent de volgende organen:

. De algemene ledenvergadering

. Het bestuur

. Dekascontrolecommissie

. Eventuele andere commissies die door het bestuur worden ingesteld.
De taken en de organisatÍe van commÍssies worden vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement.

LEDEN
Artikel 4
De vereniging kent de volgende categorieën leden:

. Leden

. Zingende leden

. Huiskamer leden

. Ereleden

VE RE N IGI N GSJAAR/BO E K]AAR
Artikel 5
Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP
Artikel 6

1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die bij inschrijving
de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt



2. Zíngende leden zijn leden die de stemtest hebben afgelegd en geschikt zijn
bevonden daadwerkelijk aan de kooractiviteiten deel te nemen.

3. Huiskamer-leden zijn leden die niet noodzakelijkerwijs een stemtest hebben
afgelegd en alleen deelnemen aan de activiteiten van het Huiskamer-koor.

4. Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur door de algemene
ledenvergadering met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen als zodanig zijn benoemd op grond van langdurige en/of specifieke
inzet voor de belangen van de vereniging.

AANMELDING VOOR HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7

1. De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de
secretaris.

2. Via een stemtest wordt vastgesteld of toelating als zingend lid kan worden
verleend. De stemtest wordt door de dírigent afgenomen en diens oordeel Ís
bindend.

3. De contributie is verschuldigd vanaf de dag waarop de stemtest met goed
gevolg is afgelegd.

DONATEURS/SPONSORS
Artikel 8

1. Het bestuur beslist over de toelating van donateurs en sponsoren.
2. Een minimale bijdrage dient te worden bepaald door de ledenvergadering.
3. Als tegenprestatie wordt gratis toegang verleend bij optredens.
4. Donateurs hebben spreekrecht in de algemene ledenvergaderÍng.
5. Rechten en plichten worden in een sponsorcontract vast gelegd.

VERPLICHTINGEN VAN LEDEN
Artikel 9
De leden zijn gehouden:

1. De door de algemeen ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse contríbutie
tijdig aan de vereniging te voldoen volgens regels zoals die zijn vastgelegd in
het Huishoudelijk Reglement;

2. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluíten van het
bestuur van de algemene ledenvergadering of van een ander volgens het
Huishoudelijk Reglement bevoegd orgaan van de vereniging, na te leven;

3. De belangen van de vereniging niet te schaden;
4. Zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door

de redelÍjkheid en billijkheid wordt gevorderd.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 10

1. Het Iidmaatschap eindigt
- Door overlijden
- Opzegging (per periode)
- Onmiddellijk, als redelijkerwijs voortduring niet gevergd kan worden
- Niet bevoegd door opzegging verplichtingen te ontlopen
- Ontzetting uit het lidmaatschap

2. Van een besluít tot ontzetting of opzegging staat binnen een maand na
ontvangst van een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving van het besluit,
beroep open op de algemene ledenvergadering.

3. Gedurende de beroepstermijn wordt het besluit geschorst.
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4. De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van tenmínste
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

GELDMIDDELEN
Artikel 11
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. Contributies van de zingende leden
b. Bijdragen van donateurs en sponsors
c. Subsidies van overheid en andere instantíes
d. Opbrengsten van optredens en andere activiteiten, ook van het Huiskamer-

koor
e. Erfstellingen (onder bedíng van boedelbeschrijving), legaten, schenkíngen

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanig aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtíngen van de vereniging kunnen worden gekend.

2. Het bestuur maakt uiterlijk een maand na afloop van het boekjaar - of
zoveel eerder als voor de ledenvergadering vereist wordt - de jaarrekening,
opgemaakt door de penningmeester openbaar aan de leden.

3. Op de algemene ledenvergadering brengt het bestuur verslag over het
afgelopen verenigingsjaar uit en legt, onder overlegging van een balans en
een staat van baten en lasten en de jaarrekening verantwoording af over het
gevoerde bestuur.

4. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit
artikel zeven jaar lang te bewaren.

5. Het verslag van de kascontrolecommissie dient tot advies van de algemene
ledenvergadering.

6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en van
de rekeníng en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle
handelingen, voor zo ver díe uit de jaarstukken blijken.

KASCONTROLECOM MISSIE
Aftikel 13

1. De algemene ledenvergadering benoemt de kascontrolecommissie bestaande
uit tenminste drie leden van de vereniging die geen deel uitmaken van het
bestuur of van een commissie.

2. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een
op te maken rooster af . Zij zijn niet herbenoembaar. Het rooster van
aftreden wordt bij het verslag als hierna bedoeld in líd 3 van de commissie
gepubliceerd.

3. De kascontrolecommissie onderzoekt de rekeningen en verantwoording van
het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag
van haar bevindingen uit.

4. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar
gewenste inlichtíngen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage in de boeken en bescheiden te geven.
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LEDENVERGADERINGEN
Artikel 14

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
opgedragen.

2. Tenminste eenmaal per jaar komen de leden in een algemene
ledenvergadering bijeen, zoals omschreven Ín artikel 18.

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden wanneer het
bestuur hiertoe besluit, dan wel indien tenminste één/tiende gedeelte van de
stemgerechtigde leden hiertoe schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur.
Het bestuur is dan verplicht binnen veeftien dagen na ontvangst van het
verzoek, een oproep uit te doen gaan voor een vergadering die binnen 4
weken na ontvangst van het verzoek dient te worden belegd.

4. Indien het bestuur in gebreke blijft, kunnen de verzoekers zelf tot
bijeenroeping overgaan als bepaald in artikel 15.

BI]EENROEPING ALGEMENE VERGADERING -

Aftikel 15
1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de zingende leden en
ereleden. Indien een lÍd hiermee instemt, kan de bijeenroeping geschieden
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar
bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenmínste veeftíen dagen.

2. De oproeping vermeldt de agenda en verwijst naar te behandelen
documenten die langs andere wegen (bijvoorbeeld via de website)
beschikbaar zijn gesteld. Alle documenten liggen tenminste vanaf de datum
van oproeping ter inzage bij de secretaris en bij de repetities.

TOEGANG EN STEMRECHT
Aftikel 16

1. Alle leden conform aftikel 4, hebben toegang tot de algemene
ledenvergadering. Tevens hebben toegang die personen die door het bestuur
worden uítgenodigd. AIs de dirigent wordt uitgenodigd, heeft deze alleen
spreekrecht.

2. Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben toegang tot de
vergadering waarin hun schorsing, casu quo beroep aan de orde is. Zij
hebben op dat moment een spreekrecht, maar geen stemrecht, ook nÍet via
een volmacht aan een derde.

3. Stemgerechtigd zijn leden, zingende leden en ereleden; zij hebben ieder één
stem. Een lid kan zijn stem bij schriftelijke volmacht laten uitbrengen door
een medelid. Een lid kan naast zijn eigen stem maximaal nog twee stemmen
krachtens volmacht uitbrengen.

4. De volmachten dienen voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter te
worden overhandigd.

JAARLI]KSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aftikel 17

Jaarlijks wordt in maand februari een algemene ledenvergadering gehouden. De
datum wordt tenminste vier weken tevoren bekend gemaakt aan degenen met
stemrecht.



In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
- Voorzieningen in bestuurlijke vacatures;
- Het jaarverslag en de jaarrekening;
- Het verslag van de kascommissie;
- De begroting voor het komende verengingsjaar inclusief de

contributie;
- Voorstellen van het bestuur of van de leden.

VOORSTELLEN VAN LEDEN
Aftikel 18

1. Een voorstel van een lid, of een kandidaatstelling als bedoeld in aftikel 22, lid
4 dient drie weken voor de vergaderdatum schriftelijk door de secretaris te
zijn ontvangen.

2. Bij de oproeping worden voorstellen en voordrachten bekend gemaakt.

VOORZITÏERSCHAP EN NOTULEN
Artikel 19

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzítter van het
bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuursleden,
door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Indien geen bestuurslid
aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in het voorzítterschap.

2. Van het verhandelde in de algemene vergadering wordt door de secretaris
van het bestuur, of door degen die daartoe door de voorzitter van de
vergadering wordt aangewezen, notulen gemaakt, die na vaststelling worden
ondertekend door de voorzitter en de notulist.

3. Indien de vergadering door anderen bijeen wordt geroepen, kunnen zij een
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van
de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis gebracht van degenen
die toegang tot de algemene vergadering hebben.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20

1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. In een algemene vergadering, waarin niet tenmínste 600lo van de leden

aanwezig of veftegenwoordigd is, kan geen geldig besluit worden genomen.
4. In het in het voríge lid bedoelde geval wordt bínnen vier weken na de eerste

vergadering maar niet eerder dan na een week, een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden. In de oproeping tot deze vergadering zal
mededeling worden gedaan, dat dít een tweede vergadering is als bedoeld in
dit artikel. In deze vergadering zal over de onderwerpen die eerder ín de
eerste vergadering behandeld zouden worden, een besluit kunnen worden
genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

VERKIEZINGEN
Aftikel 21

1. Indien bij de verkiezing van personen geen van de kandidaten de volstrekte
meerderheid van stemmen op zich verenigt, wordt herstemd over de twee
kandidaten die in eerste instantie de meeste stemmen op zich verenigden,
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Mochten door gelijkheid van stemmenaantal meer dan twee personen voor
de herstemming in aanmerking komen, dan wordt door een tussenstemming
uitgemaakt over welke van hen, tezamen met de kandidaat díe in eerste
instantie het hoogste aantal stemmen verwierf, zal worden herstemd.

2. Bij herstemming en tussenstemming is diegene verkozen die de meeste
stemmen op zich verenigt. Indien bij een herstemming of tussenstemming de
stemmen staken, beslist het lot.

3. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van
personen, is het voorstel verworpen.

4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of één van de
leden schriftelijke stemming gewenst acht.

BESTUUR
Artikel 22

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen die de
meerderjarige leeftijd hebben bereikt. Het aantal bestuursleden wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering met in achtneming van het
bepaalde in de vorige zin.

2. Indien het aantal bestuursleden te eniger tijd daalt beneden drie blijft het
bestuur niettemin een wettig college vormen tot aan de eerstvolgende
algemene ledenvergaderíng waarin in de bestaande vacature(s) moet worden
voorzien.

3. Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De
benoeming van nieuwe bestuursleden geschiedt uit een op meer
voordrachten. Voor herbenoeming van een zittend bestuurslid is geen
voordracht vereist.

4. Kandidaat-bestuursleden dien te worden voorgedragen door drie leden van
het bestuur of door ten minste vijf leden van de vereniging. Overeenkomstig
het in het artikel 18 líd 1 bepaalde dient een voordracht drie weken voor de
dag van de vergadering schriftelijk door de secretaris te zijn ontvangen.

5. Alle voordrachten worden bij oproeping van de algemene ledenvergadering
meegedeeld.

6. AIle voordrachten komen tegelijkertijd in stemming.

BESTUURSFUNCTIES
Artikel 23

1. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd door de algemene
ledenvergadering. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een
penningmeester aan.

2. Een bestuurslid kan niet meer dan een functíe bekleden.
3. De voorzitter van commissies, met uitzondering van de voorzitter van de

kascontrolecommissie, wonen uit hoofd van hun functie de vergaderingen
van het bestuur bÍj.

ROOSTER VAN AFTREDEN
Artikel 24

1. Telkenjare treedt in de algemene ledenvergadering tenminste een bestuurslid
af volgens een zodanig door het bestuur op te maken rooster van aftreden
dat elk bestuurslid uiterlijk aftreedt in het derde jaar volgend op het jaar in
de loop waarvan hij werd benoemd.

2. Het rooster van aftreden wordt gepubliceerd in het jaarverslag van het
bestuur.



Een bestuurslid is tweemaal herbenoembaar voor een nieuwe aansluitende
perÍode van drie jaar. De algemene vergadering kan eenmaal ontheffing van
het herbenoemingsmaximum verlenen voor een extra periode van drie jaar.
Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op
het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in en is dan tweemaal
herbenoembaar.

EIN DE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 25
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

- door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
- door bedanken;
- Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering worden

ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet op de eerstvolgende
ledenvergadering gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt na
afloop van die vergadering.

BEVOEGDH EDEN EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 26

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in de ruimste zin
van het woord.

2. Het bestuur is bevoegd tot het (doen) uitvoeren van de besluiten van de
algemene ledenvergadering, zoals de vastgestelde begroting voor het nieuwe
verenigingsjaar. Het bestuur laat zich adviseren door de door haar ingestelde
commissies.

3. De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.

4. Overigens verdelen de bestuursleden de werkzaamheden in onderling
overleg.

5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot het kopen, ten andere titel verwerven, vervreemden en
bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zÍch als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt.

BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR
Aftikel 27

1. Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden door de secretaris
of door degene die daartoe door de voorzitter van de vergadering wordt
aangewezen, notulen gemaakt die na vaststelling, door de voorzitter en de
notulist worden ondertekend.

2. In de vergadering van enig orgaan is het uitgesproken oordeel van de
voorzitter omtrent de uitslag van een stemming beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

3. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vÍndt een nieuwe stemming plaats indien de
meerderheid der vergadering, of , indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.

3.

4.
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COMMISSIES
Aftikel 28

1. Het bestuur kan zich onder haar verantwoordelijkheid laten bijstaan door
commissies. De opdracht aan elke commissie wordt met de personele
invulling van de commissie door het bestuur vastgesteld. De taken worden in
het Huishoudelíjk Reglement vastgelegd.

2. De voorzitter wordt door en uit de commissieleden gekozen. De
commissievoorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de
commissie.

3. De commissievoorzitter brengt voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering
een schriftelijk verslag uit over de werkzaamheden in het afgelopen
verenigingsjaar aan de secretaris van het bestuur.

4. Indien in een commissie wordt geconstateerd dat een commissielid of de
commissievoorzitter níet functioneert, dient tenminste een ander
commissielid en/of de commissievoorzitter de kwestie met dit
disfunctionerende lid te bespreken. Mocht het functioneren na dit gesprek
niet verbeteren, dan kan in een voltallige vergadering van de commissie het
vertrouwen in het commissielíd of de commissievoorzitter worden opgezegd.
Het bestuur zal de uitspraak van de commissie overnemen en de betrokkene
uit de commissie ontslaan.

REGLEMENTEN
Artikel 29

1. Het bestuur houdt in een Huishoudelijk Reglement een nader uitwerking
actueel van rechten en plichten van leden. Het geldende Huishoudelijk
Reglement is voor alle leden beschikbaar.

2. Het bestuur kan ook andere reglementen vaststellen die na publicatie van
kracht zijn voor een ieder binnen de vereniging.

3. De algemene ledenvergadering kan het bestuur opdragen reglementen op
een bepaalde manier te wijzigen of te herzíen. Een schriftelijk gemotiveerd
en uitgewerkt voorstel daartoe moet tijdig tevoren bij de secretaris worden
ingediend overeenkomstig het hiervoor in artikel 18 bepaalde.

4. Geen enkel reglement mag in strijd zijn met de statuten of met wettelijke
bepalingen, ook waar deze geen dwingend recht bevatten. Als dat wel het
geval is, gaan de Statuten voor, binnen de wettelijke bepalingen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 30

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van de algemene ledenvergadering, daartoe opgeroepen
met de mededeling dat een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten minstens
veertiendagen voor díe vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenometr, op een daaftoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen, zoals de locatie waar de repetities
worden gehouden, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden. Die plaats wordt bij de oproeping bekend gemaakt.

3. Een besluit tot de statenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste
twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd dienen te
zíjn. Is aan het quorum als vermeld ín voorgaande zín niet voldaan, dan
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wordt binnen vier weken na de eerste vergadering, maar niet eerder dan na
een week, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van dríe/vierde van de geldig
uitgebrachte stemmen.

4. Het bepaalde in artikel 20 lid 3 is in dit geval niet van toepassing, terwijl het
bepaalde in artikel 20 lid 4 van overeenkomstige toepassing is.

5. Zodra de vereniging een formele status heeft, geldt dat een statutenwijziging
niet in werking treedt dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

6. De bestuursleden zijn verplicht in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel, waar de vereniging is ingeschreven, een authentiek afschrift van
de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen,

ONTBINDING EN VEREFFENNING
Artikel 31

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is
van overeenkomstige toepassíng.

2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de
ontbonden vereniging, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere
vereffenaars worden aangewezen.

3. Een batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.

4. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het
batig saldo na vereffening worden gegeven.

GESCHILLEN
Artikel 32

1. In alle gevallen waarin tussen de vereniging en de leden, ereleden en
donateurs (onderling dan wel met een orgaan van de vereniging) een geschil
ontstaat met betrekking tot zaken die de vereniging aangaan, wordt bindend
beslist door het bestuur als geschillencommissie. Als het bestuur zelf partij is
in een geschil zal het bestuur, alsmede de partij waarmee het geschil is
ontstaan, ieder een lid aanwijzen die deel uitmaken van de
geschillencommissie. Tevens wijzen het bestuur en de partij gezamenlijk een
derde lid van de geschillencommissie aan. Het besluit dat de geschillen
commissíe neemt zal bindend zijn.

2. Geschillen dienen schriftelijk door beide partijen (samen of afzonderlijk) aan
het bestuur of de geschillencommissie te worden voorgelegd.

3. Indien van een partij de verklaring ontbreekt, wordt deze in de gelegenheid
gesteld de verklaring binnen veertien dagen alsnog in te dienen.

4. Een geschillencommissie kan partijen samen of afzonderlijk horen.
5. Een geschillencommissie zal streven naar een redelijke en werkbare

oplossing voor beide partijen.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 22 november 2OL6.

(secretaris)


