Artikel 1
De vereniging draagt de naam Vogelvrienden Hoorn en Omstreken, is
opgericht op 4 februari 1937 en gevestigd te Hoorn.
De vereniging is per 1 januari 2011 aangesloten bij de Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers.
Artikel 2
De vereniging organiseert elk jaar een tentoonstelling. Voor deze
tentoonstelling kunnen alle vogels worden ingezonden, die door de
vereniging worden toegelaten. Vogels worden ingezonden volgens de
door de vereniging vastgestelde bepalingen.
Het bestuur heeft het recht om alle ingebrachte vogels op het juiste
kweeknummer, de juiste maat pootring en ringnummer te (laten)
controleren.
Artikel 3
De (Huisgenoot) A- en jeugdleden ontvangen iedere maand een
bondsblad.
Tevens ontvangen alle leden en donateurs/begunstigers jaarlijks een
aantal clubbladen van de vereniging. Dit zolang de mogelijkheid bestaat
om een clubblad uit te geven, of zolang er voldoende medewerkers
beschikbaar zijn die zich in willen zetten om een clubblad te verzorgen.
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Met ingang van 1-9-2016 wordt het clubblad per e-mail verzonden. Wenst
een lid een boekje te ontvangen, dan is hiervoor een bijdrage van
momenteel € 6,00 clubblad verschuldigd. (Aanmelden hiervoor kan bij de
secretaris.)
Binnen de vereniging zijn de volgende categorieën leden te
onderscheiden:
 A-lid:
Leden, die tenminste 17 jaar zijn. Zij worden door de
vereniging ingeschreven bij de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.
De contributie is nu vastgesteld op € 35,00 per jaar.


Huisgenoot A-lid: Leden, die tenminste 17 jaar zijn en huisgenoot zijn
van een A-lid. Zij worden door de vereniging ingeschreven bij de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
De contributie is nu vastgesteld op € 28,00 per jaar.



B-lid:
Leden, die tenminste 17 jaar zijn en bij een andere
vereniging van de NBVV zijn ingeschreven als A-lid. Zij worden door
de vereniging NIET ingeschreven bij de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.
De contributie is nu vastgesteld op € 21,00 per jaar.






Jeugdlid: Leden die nog geen 17 jaar oud zijn en in verband daarmee
een gereduceerde contributie betalen. Zij worden door de vereniging
als jeugdlid ingeschreven bij de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.
De contributie is nu vastgesteld op € 21,00 per jaar.
Verenigingslid: leden die geen (huisgenoot)A-lid, B-lid, jeugdlid of
donateur willen zijn. Zij kunnen deelnemen aan de door de vereniging
georganiseerde activiteiten. B-leden kunnen dus geen V-lid zijn.
De contributie is nu vastgesteld op minimaal € 15,00 per jaar.

Artikel 4
Leden van verdiensten: Leden die tenminste 30 jaar lid zijn van
de vereniging en zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
vereniging.
Artikel 5
Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden bij de vereniging. Zij dienen
een inschrijfformulier in te vullen dat zij ondertekend doen toekomen
aan de ledensecretaris. Ook is inschrijving via internet mogelijk.
Tevens moet een machtiging voor het incasseren van de contributie bij
de bank te worden ingevuld, dat zij ondertekend doen toekomen aan de
penningmeester.
Verschuldigde contributie bedraagt:
 Aanmelding in het 1 e kwartaal: 1 jaar contributie;
 Aanmelding in het 2 e kwartaal: ¾ jaar contributie;
 Aanmelding in het 3 e kwartaal: ½ jaar contributie;
 Aanmelding in het 4 e kwartaal: 1¼ jaar contributie.
Het lidmaatschap gaat pas in op het moment dat de betaling door de
penningmeester is geïncasseerd bij de bank, waarna het nieuwe lid
wordt ingeschreven bij de bond. (Bij uitzondering kan dit contant).
Artikel 6
Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk indien dit voor 1
december schriftelijk bij de secretaris van de vereniging gebeurt.
Artikel 8
De contributie dient bij vooruitbetaling voor 1 december te worden
voldaan en wordt omstreeks 24 november geïncasseerd bij de bank( bij
uitzondering kan dit voor die datum contant of via de bank worden
voldaan).

In het clubblad van oktober komt een verzoek van het bestuur om de
jaarlijkse contributie te voldoen. In het clubblad van november/december
wordt een herinnering opgenomen.
Indien eind december nog geen betaling bij de penningmeester is
ontvangen, beslist het bestuur of het desbetreffende lid per 1 januari van
het komende jaar wordt geroyeerd of dat nog een laatste poging wordt
ondernomen om het desbetreffende lid alsnog tot betaling te laten
overgaan.
Een royement zal worden geregistreerd bij de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers met als gevolg dat het opnieuw via onze vereniging
aanmelden van het desbetreffende geroyeerde lid bij de bond alleen
mogelijk is na afgifte van een machtiging om de contributie te innen en
betaling van een vastgesteld bedrag.(nu € 2,50),
Artikel 10
Het bestuur bestaat bij voorkeur uit 5 meerderjarige leden: voorzitter,
vice-voorzitter, 1 e secretaris, 2 e secretaris, 1 e penningmeester en 2e
penningmeester. Dit kan ook gecombineerd worden. Ieder bestuurslid
vervult enige taken. Tevens kunnen er aparte commissarissen zijn, die
desgewenst deel kunnen uitmaken van het bestuur.
Elk jaar treedt 1/3 van de bestuursleden af volgens een daarvoor
opgesteld rooster en zij zijn direct herkiesbaar. In hetzelfde jaar kunnen
niet voorzitter, secretaris en penningmeester gelijktijdig aftreden.
Artikel 14
De leden van de kascommissie worden tijdens de jaarvergadering
gekozen. Tevens wordt een vervanger gekozen. Elk jaar treedt een lid af.
Zijn de leden niet bereid om in deze commissie plaats te nemen dan kan
door het bestuur een vast lid of een extern bureau benoemd worden voor
onbepaalde tijd.
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 15
Het jaarlijkse investeringsbudget is vastgesteld op €2500,Artikel 17
De voorzitter of de vice-voorzitter leidt de maandelijkse bijeenkomsten.
De secretaris voert de administratie.
De penningmeester int de contributie van de leden en beheert de gelden
van de vereniging.

Artikel 18
De bestelling van ringen dient bij de ringenadministrateur te worden
gedaan, en bij vooruitbetaling te geschieden. Ringen worden op
bekendgemaakte data besteld. Tussentijds bestellen is alleen mogelijk
als de extra kosten door het lid worden gedragen.
Ringen voor het nieuwe jaar worden alleen besteld en uitgereikt,
indien de contributie voor het nieuwe jaar geïnd of betaald is.
Artikel 20
In gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of andere
reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

