
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Statuten  
 

 

 

 

 

 

NWP 

Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals 

(Praktijkvoorschriften) voor Professionals in de Natuurlijke Geneeskunst 

(NWP Professionals) 

 

 

 

Uitgave: 

NWP  

Vaart Z.Z. 71-73 

9401 GJ Assen  

tel. 0495 – 499 919 

e-mail :     info@nwp-natuurgeneeskunde.nl 

website: https://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl 

 

https://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/


 

Versie 3 december 2019   2 
 

STATUTEN DER NWP  
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst. 

De vereniging kan bij afkorting ook worden aangeduid als: N.W.P. Zij heeft haar statutaire zetel te 

Hilversum  

Artikel 2 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd  

Artikel 3 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 

 Artikel 4 
De vereniging stelt zich ten doel:  

a. De vorming van een stand van bekwame en deskundige beoefenaars van de natuurlijke 

geneeskunst;  

b. De bevordering van het tot stand komen van een wettelijke regeling voor een dusdanige stand; 

c. mede te werken aan de uitvoering van zulk een wettelijke regeling;  

d. voor zolang een dergelijke regeling nog niet tot stand gekomen is, waarborgen te scheppen, 

waardoor de toepassing der natuurgeneeskunst door leden der vereniging op deskundige en 

maatschappelijk-verantwoorde wijze kan geschieden;  

e. mede te werken aan de bestudering en ontwikkeling van de natuurlijke geneesmethoden en 

aan het verzamelen van bewijsmateriaal terzake van de doeltreffendheid van deze 

geneesmethoden; 

f. het geven van voorlichting over de natuurlijke geneeswijzen in woord en geschrift en het 

bevorderen van een beter inzicht in de betekenis van de natuurlijke geneesmethoden voor de 

volksgezondheid;  

g. het bestrijden van maatschappelijk onverantwoorde toestanden en praktijken op haar gebied 

voor zover in haar vermogen ligt;  

h. met inachtneming van het bovenstaande de behartiging van de belangen harer leden.  

Artikel 5  
De vereniging tracht de in artikel 4 omschreven doeleinden te bereiken door:  

a. Het in de vereniging samenbrengen van personen die zich toeleggen of willen toeleggen op 

een deskundige uitoefening van de natuurlijke geneeskunst;  

b. de samenwerking met de overheid en hare instanties ter voorbereiding of uitvoering van een 

wettelijke regeling voor een beroepsstand als bedoeld in artikel 4, sub. a.;  

c. de samenwerking met artsen en andere personen, instanties of corpora, die kunnen bijdragen 

aan de verwezenlijking van de doeleinden der vereniging;  

d. het stellen van regels en het treffen van maatregelen om binnen de eigen mogelijkheden 

waarborgen te scheppen voor een bekwame, deskundige en maatschappelijk-verantwoorde 

uitoefening van de verschillende facetten van de natuurlijke geneeskunst;  

e. het organiseren of bevorderen van opleidingen, nascholingen, cursussen, examens, 

studiebijeenkomsten en symposia in de natuurlijke geneesmethoden, hun diagnostieken en 

basisvakken; 

f. het uitgeven van periodieken en andere publicaties op het gebied van de natuurlijke 

geneeswijzen, alsmede het geven van voorlichting over de natuurlijke geneeswijzen in de 

ruimste zin;  
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g. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.  

 

LIDMAATSCHAP  

Artikel 6  
1. De vereniging kent: 

a. leden (ook te noemen leden-praktizijns); 

b. buitengewone leden;  

c. ereleden;  

d. kandidaat-leden.  

Waar in deze statuten van “leden” wordt gesproken, worden bedoeld de leden, buitengewone leden 

en ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van “lidmaatschap” wordt bedoeld: de 

rechtsverhouding tussen de vereniging en de leden.  

2. Leden zijn personen die te kennen hebben gegeven als lid tot de vereniging te willen toetreden en 

door het bestuur als zodanig zijn aangenomen. Het bestuur kan uitsluitend een persoon tot lid 

aannemen die: a. de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt; b. beoefenaar van de natuurlijke geneeskunst 

is en voldoet aan de bij de statuten en huishoudelijk reglement gestelde voorwaarden; c. de 

beginselen der vereniging heeft aanvaard en schriftelijk heeft verklaard de statuten van de 

vereniging, de door de vereniging uitgevaardigde praktijkvoorschriften, richtlijnen, beroepscode en 

andere reglementen, besluiten van de algemene vergadering van leden en de daarop gebaseerde 

uitvoeringsbesluiten van het bestuur te zullen eerbiedigen. 3. De leden van de vereniging zijn 

verplicht zich te beperken tot het uitoefenen van die therapie(ën) waarvoor door de vereniging aan 

het desbetreffende lid een licentie werd verstrekt.  

Artikel 7  
1. Buitengewone leden zijn personen wier medewerking aan de doelstellingen en/of activiteiten 

van de vereniging van uitzonderlijk belang worden geacht en om de reden, na door het bestuur 

te zijn voorgedragen, als zodanig door de algemene vergadering van leden worden benoemd 

en die hebben verklaard deze benoeming te aanvaarden. Het bestuur kan besluiten personen 

tot buitengewoon lid voor te dragen die de leeftijd van eenentwintig jaar (21 jaar) hebben 

bereikt en die hebben verklaard de beginselen der vereniging te aanvaarden.  

2. De voorzitters van de colleges die belast zijn met de uitvoering van het tuchtrecht 

overeenkomstig artikel 14, zijn qualitate qua buitengewoon lid van de vereniging.  

Artikel 8  
Ereleden zijn personen die wegens hun verdiensten voor de vereniging als zodanig zijn benoemd door 

de algemene vergadering van leden en die hebben verklaard deze benoeming te aanvaarden. 

Uitsluitend personen die de leeftijd van éénentwintig jaar (21 jaar) hebben bereikt en die hebben 

verklaard de beginselen der vereniging te aanvaarden, kunnen tot erelid worden benoemd.  

Artikel 9 
 De grootte van de door de leden aan de vereniging te betalen financiële bijdrage wordt jaarlijks door 

de algemene vergadering van leden vastgesteld. Het bestuur doet daartoe aan de algemene 

vergadering van leden een voorstel. 
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Artikel 10 
1. Kandidaat-leden zijn personen die te kennen hebben gegeven als lid tot de vereniging te willen 

toetreden doch als zodanig door het bestuur (nog) niet toegelaten kunnen worden. Het bestuur 

kan uitsluitend een persoon als kandidaat-lid aannemen die op grond van opleiding en ervaring 

en/of de in de onderhavige statuten en het huishoudelijk reglement gestelde voorwaarden nog 

niet als volledig lid kan toetreden en die schriftelijk heeft verklaard:  

a. Te sympathiseren met de NWP; 

b. als NWP-kandidaat-lid de statuten te zullen eerbiedigen en niets te zullen ondernemen 

dat de NWP zou kunnen schaden; 

c. vertrouwelijke berichten en zaken van de NWP niet te zullen bekend maken naar buiten. 

2. Indien en zodra kandidaat-leden binnen de door het bestuur aan de kandidaat- leden te stellen 

termijn aan de in de onderhavige statuten en het huishoudelijk reglement gestelde voorwaarden 

voldoen, kunnen de kandidaat-leden aan het bestuur verzoeken om als lid tot de vereniging 

toegelaten te worden. Des verzocht kan het bestuur aan een kandidaat-lid een verlenging van de 

bij de toelating tot kandidaat-lid gestelde termijnen toestaan.  

3. Kandidaat-leden betalen een jaarlijks financiële bijdrage waarvan de grootte op de in artikel 9 van 

deze statuten bepaalde wijze wordt vastgesteld. Kandidaat-leden bezitten niet de rechten van het 

lidmaatschap  

 

Artikel 11  
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en kandidaat-leden . 2. Bij de sub.1 genoemde 

beslissingen omtrent toelating dient het bestuur de in de onderhavige statuten alsmede in het 

huishoudelijke reglement genoemde aan de leden en kandidaat-leden gestelde toelatingsvereisten in 

acht nemen.  

Artikel 12  
Donateurs zijn alle natuurlijke- of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging met 

een periodieke of eenmalige geldelijke bijdrage waarvan het minimum bij het huishoudelijke 

reglement wordt bepaald, te zullen steunen en wier bijdrage door of namens het bestuur is aanvaard.  

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP  

Artikel 13  
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 

a. door het overlijden van het lid;  

b. door opzegging door het lid;  

c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;  

d. door ontzetting door het bestuur namens de vereniging. 

e. door de door het tuchtcollege op te leggen maatregel van ontzetting.  

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient te geschieden tegen het einde van het 

verenigingsjaar bij aangetekend schrijven, uiterlijk één maand voor het einde van het 

verenigingsjaar verzonden. Een verhoging van de door het lid aan de vereniging te betalen 

contributie kan voor het lid geen reden zijn om met onmiddellijke ingang op te zeggen.  

3. Ontzetting van een lid uit het lidmaatschap geschiedt bij besluit van het bestuur, genomen met 

een meerderheid van tenminste tweederde van de stemmen der zitting hebbende 

bestuursleden, welk besluit met opgave van redenen ten spoedigste per aangetekend 

schrijven ter kennis worden gebracht van het betrokken lid. Aan dit lid staat binnen een maand 

na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering 
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van leden, welke alvorens op dit beroep uitspraak te doen het betrokken lid, na dit daartoe 

behoorlijk te hebben opgeroepen, in de gelegenheid stelt zijn beroep nader toe te lichten. 

Ontzetting geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde contributie. Indien het lid dat 

werd ontzet de contributie voor het lopende verenigingsjaar nog niet heeft betaald, dan dient 

deze contributie alsnog te worden voldaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid geschorst. 

 

 DISCIPLINAIRE MAATREGELEN EN STRAFFEN EN TUCHTRECHT  

Artikel 14 
1. De vereniging handhaaft een tuchtrecht overeenkomstig een daartoe vastgesteld huishoudelijk 

reglement, al of niet in samenwerking met andere verenigingen.  

2. Het opleggen van disciplinaire maatregelen aan verenigingsleden is bij uitsluiting opgedragen aan 

het tuchtcollege respectievelijk de commissie van beroep ingesteld bij reglement volgens het 

eerste lid van dit artikel, voor zover het handelen betreft waarvoor eden zijn onderworpen aan 

tuchtrechtspraak ter zake van: 

a. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als hulpverlener en behandelaar 

behoren te betrachten ten opzichte van degene, met betrekking tot wiens 

gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn bijstand is ingeroepen, of de naaste 

betrekkingen van die persoon of personen; 

b. enig ander dan onder a. bedoeld handelen of nalaten in strijd met het belang van een 

goede uitvoering van gezondheidszorg of in strijd met de normen voor de uitvoering van 

de praktijk als lid van de betreffende vereniging. 

3. De bepalingen overeenkomstig artikel 13 en 14 zijn niet van toepassing met betrekking tot 

handelen waarvoor de leden onderworpen zijn aan het tuchtrechtspraak of op de disciplinaire 

straffen of maatregelen die volgens het geldende tuchtrecht zijn of worden opgelegd, of op de 

procedure die volgens het betreffende tuchtrecht is vastgesteld.   

SCHORSING  

Artikel 15 
 Het bestuur kan op basis van één of meer gronden, bij huishoudelijk reglement vastgesteld, een lid 

van het lidmaatschapsrecht of een kandidaat-lid van het kandidaat-lidmaatschap, onder schriftelijke 

opgave van redenen, voor een in het besluit aangegeven periode schorsen. Alvorens het bestuur 

betreffende de schorsing een besluit neemt, wordt het desbetreffende lid of kandidaat-lid door het 

bestuur mondeling gehoord. Tijdens deze hoorzitting kan het lid of kandidaat-lid zijn verweer kenbaar 

maken.  

Binnen 14 dagen na de hoorzitting wordt de beslissing van het bestuur aan het lid of kandidaat-lid 

verzonden. 

 De desbetreffende persoon kan binnen veertien dagen na ontvangst van het bericht van schorsing bij 

de algemene vergadering van leden tegen het desbetreffende besluit in beroep gaan. Tijdens de 

schorsing dient het geschorste lid of kandidaat-lid de uit de onderhavige statuten of het huishoudelijke 

reglement voortvloeiende financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen. De uit te 

spreken schorsing duurt maximaal één jaar. Deze termijn kan tweemaal met één jaar verlengd worden. 

Indien het bestuur voornemens is om tot verlenging over te gaan, dan dient de in de tweede alinea 

van dit artikel genoemde procedure gevolgd te worden. De schorsing als maatregel wordt opgelegd 

door het tuchtcollege. De schorsing als maatregel duurt maximaal twee jaar. Bij de schorsing als 
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maatregel geldt niet de in het onderhavige artikel beschreven procedure, doch de bepalingen zoals 

deze blijken uit het tuchtreglement en nadere voorschriften tuchtreglement van de vereniging.  

BESTUUR  

Artikel 16  
1. De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal 5 leden-praktizijns. Voorts kunnen 

in het bestuur worden gekozen zoveel buitengewone leden en ereleden als daartoe door de 

algemene vergadering van leden worden aangewezen.  

2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd voor een zittingsperiode van 

drie jaar, gerekend tot de eerstvolgende algemene vergadering van leden in het jaar van 

aftreden. De bestuursleden treden af volgens een door de algemene vergadering van leden 

vast te stellen rooster, met dien verstande dat steeds 1/3 deel van het oude bestuur herkozen 

dient te worden. Indien een bestuurslid tussentijds is gekozen, treedt hij af op het tijdstip 

waarop degene voor wie hij in de plaats is gekozen zou zijn afgetreden. Aftredende 

bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.  

3. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen door de algemene 

vergadering van leden. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger 

aanwijzen. De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen. Het bestuur verdeelt onderling 

de overige bestuurstaken. 

4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 

tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.  

5. Het bestuur kan zijn werkzaamheden en werkwijze naar eigen inzicht regelen. Het bestuur 

bezit alle bevoegdheden van de leiding en organisatie der vereniging, die niet bij statuten of 

huishoudelijk reglement aan de algemene vergadering van leden, zijn toegewezen.  

6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur maar ook door de voorzitter, 

tezamen met een ander lid van het dagelijks bestuur, respectievelijk –bij ontstentenis van één 

der beiden- tezamen met een door het bestuur aan te wijzen ander lid van het bestuur. 6. 

Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is 

echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de 

voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.  

Artikel 17  

Het dagelijks bestuur bestaat uit de in artikel 16 lid 3 genoemde in functie gekozen functionarissen, 

aangevuld met een tweetal overige bestuurders. Het dagelijks bestuur van de vereniging vormt tevens 

het bestuur van de in artikel 25 genoemde stichting. 

 GEHEIMHOUDING  

Artikel 18 
 Bestuursleden alsmede al diegenen die binnen de vereniging een functie vervullen dan wel kennis 

nemen van vertrouwelijke gegevens van de vereniging en/of haar leden, zijn tot geheimhouding 

verplicht ten aanzien van deze gegevens in de meest ruime zin des woords en over het gedrag of de 

praktijken van praktizijns en patiënten in het bijzonder.  
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VERGADERINGEN  
Artikel 19  

1. De algemene vergadering van leden is de hoogste macht in de vereniging. Alle leden 

buitengewone leden en ereleden hebben – indien niet geschorst – toegang tot de algemene 

vergadering van leden en kunnen daar hun stem uitbrengen. Een stemgerechtigd lid kan zijn 

stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander stemgerechtigd lid laten uitbrengen. 

Een lid kan echter voor zich en als gevolmachtigde ten hoogste twee stemmen uitbrengen. 

Over toelating van andere dan de in de eerste volzin van dit lid genoemde personen beslist de 

algemene vergadering van leden.  

2. De algemene vergadering van leden wordt bijeengeroepen door het bestuur, zo dikwijls het 

bestuur zulks nodig acht, bij aan de leden gerichte convocaties houdende opgave van de te 

behandelen onderwerpen, met een oproepingstermijn van tenminste veertien dagen, de 

dagen der oproeping en der vergadering niet meegerekend. In een algemene vergadering van 

leden dienen besluiten genomen te worden over onder andere: 

a. vacatures in het bestuur; 

b. verslaglegging door het bestuur omtrent haar verrichtingen in het afgelopen 

verenigingsjaar en omtrent de toestand van de vereniging en voorts rekening en 

verantwoording van het beheer der geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar; c. 

de begroting, die vastgesteld dient te worden.  

 

3. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering van leden is het 

bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van leden op een 

termijn van niet langer dan vier weken na de dag van indiening van het verzoek. Indien aan het 

verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de 

bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering van leden 

bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, 

veel gelezen dagblad.   

4. De algemene vergadering van leden wordt geleid door de voorzitter van de vereniging en bij 

diens ontstentenis door de secretaris van de vereniging. Van het verhandelde in de algemene 

vergadering van leden wordt notulen gehouden door of in opdracht van de secretaris. Artikel 

20 Bestuursvergaderingen worden ten minste vier maal per jaar gehouden en voorts zo vaak 

als het bestuur of het dagelijks bestuur, zulks nodig oordelen.  

Artikel 21  
1. Bij stemming in de algemene vergadering van leden en in de bestuursvergaderingen brengt 

ieder lid één stem uit.  

2. Voor het tot stand komen van besluiten is, voor zover niet bij deze statuten een andere 

meerderheid is voorgeschreven, een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen vereist. Voor het nemen van rechtsgeldige bestuursbesluiten dient meer dan de helft 

van de zittende bestuursleden ter vergadering aanwezig te zijn.  

3. Bij het bepalen van de volstrekte meerderheid tellen stemmen van onwaarde en blanco 

stembriefjes niet mede. Als stemmen van onwaarde worden onder meer ondertekende 

stembriefjes beschouwd.  
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4. Over alle zaken en personen wordt mondeling gestemd, tenzij het bestuur of tenminste tien 

aanwezige stemgerechtigde leden schriftelijk stemming verlangen.  

5. Wanneer bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 

vindt herstemming plaats. In herstemming komen de twee personen die het hoogste aantal 

stemmen op zich hebben verenigd. Mocht toepassing van het bepaalde in de vorige zin niet 

plaats kunnen hebben, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich 

hebben verenigd, dan wordt eerst door afzonderlijke stemming uitgemaakt wie van hen in 

herstemming komt. Bij deze stemmingen is weer degene aangewezen welke de volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verworven. Staken de stemmen bij een 

tweede of volgende stemming, dan beslist het lot. 

6.  Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. In de algemene vergadering 

van leden kunnen geen besluiten worden genomen over onderwerpen welke niet op de 

agenda, welke bij de opening van de vergadering is gevoegd, zijn geplaatst.  

COMMISSIES  

Artikel 22  
De algemene vergadering kan uit leden of niet-leden der vereniging, op voordracht van het bestuur, 

voor bepaalde of onbepaalde tijd commissies, subcommissies of werkgroepen, alsmede een raad van 

advies of een raad van toezicht samenstellen, belast met bepaalde taken, ofwel zij kan het bestuur tot 

samenstelling van dusdanige colleges machtigen. Het bestuur is gerechtigd tot het instellen en 

benoemen van commissies ad-hoc, waarvan de samenstelling is onderworpen aan de goedkeuring van 

de eerstvolgende algemene vergadering van leden.  

GELDMIDDELEN  

Artikel 23  
De inkomsten der vereniging bestaan uit de contributies van leden en kandidaat-leden en eventuele 

andere baten.  

BEHEER  

Artikel 24  
De verantwoording voor het beheer der geldmiddelen en andere bezittingen, rechten en 

verplichtingen der vereniging berust bij het bestuur. Het toezicht op de financiën der vereniging 

geschiedt door een te goeder naam en faam bekend staande accountant, die over zijn bevindingen 

jaarlijks verslag uitbrengt aan het bestuur. 

 Artikel 25 
Het bestuur is gerechtigd de organisatie en uitvoering van bepaalde werkzaamheden en activiteiten, 

alsmede de administratie van geldmiddelen en andere bezittingen en schulden der vereniging, over te 

dragen aan een stichting, onder verantwoording van ten minste drie fungerende bestuursleden.  

Artikel 26 
Reglementen der vereniging worden door het bestuur opgesteld en dienen aan de algemene 

vergadering ter goedkeuring te worden voorgelegd. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten 

welke in strijd zijn met deze statuten.  
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WIJZIGING  

Artikel 27  
1. Besluiten tot wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden 

genomen in een speciaal tot dat doel bijeen geroepen algemene vergadering van leden en met 

inachtneming van hetgeen in artikel 2:42 Burgerlijk Wetboek daaromtrent dwingend wordt 

voorgeschreven.  

2. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen op voorstel van het 

bestuur met ten minste twee/derde gedeelte van het in de algemene vergadering van leden 

uitgebrachte aantal geldige stemmen. 

 

ONTBINDING 

Artikel 28  
1. Tot ontbinding der vereniging kan met twee/derde meerderheid van het aantal geldige 

stemmen worden besloten in een buitengewone algemene vergadering van leden in welke 

vergadering ten minste de helft plus 1 van het aantal stemgerechtigde binnenlandse leden in 

persoon aanwezig dient te zijn. Het voorstel tot ontbinding dient te worden geplaatst op de 

agenda van een dusdanige vergadering, welke agenda minstens dertig dagen tevoren aan alle 

leden moet zijn rondgezonden. Is op een dusdanige vergadering het vereiste aantal leden niet 

aanwezig, dan wordt binnen drie maanden een nieuwe buitengewone algemene vergadering 

van leden bijeengeroepen;  

2. die, ongeacht het aantal aanwezige leden, met twee/derde meerderheid der geldig 

uitgebrachte stemmen kan beslissen.  

3. Bij besluit tot ontbinding zal tevens door die algemene vergadering van leden over 

bestemming van het batig saldo van de vereniging worden beslist.  

Artikel 29  
In alle gevallen waarin door deze statuten niet is voorzien en waarvoor ook de andere rechtsgeldig 

aangenomen reglementen van de vereniging geen voorzieningen kennen, beslist het bestuur 


