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Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen. 
EDOUARD DE BEAUMONT 

 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

 
Artikel 1. 

 
1.  Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten, die bij notariële akte d.d. 15.3.1989 zijn 

vastgesteld en op latere datum zijn gewijzigd. 
 
 

Artikel 2. 
 
2.  Het huishoudelijk reglement kan door de Algemene Ledenvergadering worden aangepast of gewijzigd. 
 
 

Artikel 3. 
 

3.  De vereniging geeft een verenigingsblad uit. 
 
 

Artikel 4. 
 

 
Toelatingsprocedure 

4.  Aanmelding voor een lidmaatschap of aspirant lidmaatschap der vereniging dient schriftelijk te 
geschieden bij de secretaris d.m.v. een aanmeldingsformulier van een door het bestuur vast te stellen 
model: 

 
a.  Het formulier moet geheel en naar waarheid worden ingevuld; 
b.  Bij het formulier moet een “verklaring omtrent het gedrag” overlegd worden, afgegeven door het 

ministerie van justitie en niet meer dan drie (3) maanden oud. 
c.  Gelijktijdig moet het inschrijfgeld aan de penningmeester worden voldaan, bij voorkeur door 

overschrijving of storting. 
d.  Bij het formulier moeten twee (2) pasfoto’s van recente datum zijn bijgevoegd en tevens: 
e.  Een opgave van het beoogde verzamelgebied of de specialisatie 

   f.     Een overzicht van reeds ontplooide activiteiten op het gebied van de specialisatie 
   g.    Minimaal drie (3) referenties. 

 
5.  Tegelijk met de uitreiking van het aanmeldingsformulier ontvangt de aanvrager een verwijzing naar de  
 statuten en dit huishoudelijk reglement op onze website. Op verzoek zal een exemplaar van de statuten  
 en het huishoudelijk reglement worden toegezonden.  

 
5a.  Wanneer het aspirant lidmaatschap aan kan vangen, wordt de aanmelder hiervan door de secretaris op  
 de hoogte gesteld. Indien na vier (4) weken na het verzenden van de inschrijfformulieren de applicant  
 niet gereageerd heeft, volgt een eenmalige schriftelijke herinnering met een reactietermijn van zes (6)  
 weken.  
 Bij uitblijven van een reactie wordt de aanmelding geschrapt van de wachtlijst en vervalt de aanmelding.  
 
5b. Het bestuur is bevoegd de aanvrager de kosten die verband houden met de toelatingsprocedure in  
 rekening te brengen. Deze kosten worden met het inschrijfgeld verrekend. 
 
6.  Van het verzoek om toelating wordt zo spoedig mogelijk kennis gegeven aan de ballotagecommissie en 

aan de leden en ereleden. De aanvraag wordt gepubliceerd op het besloten gedeelte van de website van 
de vereniging met het verzoek aan de leden om binnen vier (4) weken na publicatie eventuele bezwaren 
en aanbevelingen kenbaar te maken.  

 
7.  Leden of ereleden die zwaarwegende bezwaren hebben tegen een aanvrager of die op de hoogte zijn 

van informatie die van grote invloed kan zijn op de ballotage dienen deze zo spoedig mogelijk schriftelijk 
aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur kan deze informatie doorgeven aan de 
ballotagecommissie.  
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8.  Nadat aan de punten 5 t/m 7 is voldaan, onderzoekt de ballotagecommissie de aanvrager op zijn 

antecedenten. De ballotagecommissie rapporteert haar bevindingen betreffende de aanvrager schriftelijk 
aan het bestuur.  

 
9.  Indien de aanvrager binnen zes (6) maanden na aanmelding door de secretaris geen gelegenheid heeft 

gegeven zich te laten balloteren, kan de ballotagecommissie besluiten te stoppen met de procedure en 
eindigt de aanmelding. De applicant wordt hiervan schriftelijk door het bestuur op de hoogte gesteld. 

 
9a.     Na overleg met de ballotagecommissie draagt het bestuur de aanvrager al dan niet voor op de  
   Algemene Ledenvergadering. In uiterste noodzaak mag het bestuur een aanmelding verder buiten  
   behandeling laten. 

  
10.   Indien het bestuur besluit een toelating tot de vereniging niet verder in behandeling te nemen maakt zij 

daar gemotiveerd melding van op de Algemene Ledenvergadering. 
 
10a  Indien een aanvrager niet wordt toegelaten tot de vereniging wordt hij hiervan schriftelijk in kennis  
 gesteld. De vereniging is niet verplicht de reden van afwijzing te vermelden. Een nieuwe aanvraag kan  
 pas ingediend worden indien er sprake is van gewijzigde of nieuwe omstandigheden, dit ter beoordeling  
 van het bestuur. 
 

 
Lidmaatschapsbewijzen 

11.  Ieder lid ontvangt bij zijn toelating een op naam gesteld lidmaatschapsbewijs. Ieder aspirant lid ontvangt 
bij zijn toelating een op naam gesteld aspirant-lidmaatschapsbewijs. Het geldige lidmaatschapsbewijs en 
het geldige aspirant-lidmaatschapsbewijs blijven eigendom van de vereniging. Zij zijn geldig gedurende 
het jaar van afgifte en gedurende de eerste drie (3) maanden van het daaropvolgende jaar. 

 
12.  De leden en aspirant leden ontvangen jaarlijks een nieuw lidmaatschapsbewijs, respectievelijk aspirant-

lidmaatschapsbewijs nadat de contributie voor het lopende jaar is voldaan. 
 
13.  Een erelid ontvangt bij zijn benoeming een op naam gesteld lidmaatschapsbewijs en jaarlijks een nieuw 

exemplaar. 
 

14.  vervallen 
 

 
Leden 

15a. De aanvrager wordt als lid tot de vereniging toegelaten indien aan de twee volgende voorwaarden is  
 voldaan: 
 

a.  Een eenvoudige meerderheid van de Algemene Ledenvergadering geen bezwaar heeft. 
b.  De aanvrager in het bezit is van een verlof, een erkenning of een andere bij wet voorziene 

vergunning tot het verzamelen van verlof- of ontheffingsplichtige wapens. 
 
15b.  Een lid of erelid dat om persoonlijke redenen vrijwillig zijn verlof, een erkenning of een andere bij wet 

voorziene vergunning tot het verzamelen van verlof- of ontheffingsplichtige wapens heeft ingeleverd en 
die te kennen heeft gegeven bij de vereniging betrokken te willen blijven, kan door het bestuur, indien 
daar zich geen zwaarwegende redenen tegen verzetten, aangemerkt worden als oud-lid of oud-erelid. 
De betrokkenheid van een oud (ere)-lid kan onder meer blijken uit een door hem gedane geldelijke 
donatie aan de vereniging, van een bedrag gelijk aan de contributie dat het desbetreffende lid of erelid 
betaald zou koeten hebben. De door het bestuur aangemerkte oud-leden kunnen, als donateur, 
deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten. Zij zijn evenwel niet aan te merken als leden, met de 
bijbehorende rechten en plichten, als bedoeld in de statuten.  

 
 

 
Aspirant leden 

16. De aanvrager wordt als aspirant lid tot de vereniging toegelaten indien een eenvoudige meerderheid van  
de Algemene Ledenvergadering geen bezwaar heeft. 
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Artikel 5 

 

 
Aspirant lidmaatschap 

17a.  Bij toelating van het aspirant lid wordt hem of haar een mentor toegewezen. Deze mentor zal het   
aspirant lid begeleiden en adviseren bij de keuze en formulering van zijn verzamelgebied. Hij ziet toe op 
de voortgang van de aspirant.  

 
17b.  Mentoren zullen worden begeleidt door de Coördinator Mentoren. 
 
17c.  De Coördinator Mentoren is verantwoordelijk voor de toewijzing van mentoren aan aspiranten en  
        ziet toe op de voortgang van de begeleiding van aspiranten.  
 

18. Het aspirant lid dient binnen achttien (18) maanden een verzamelplan op te stellen en door tussenkomst 
van de secretaris aan de adviescommissie te overleggen. Daarin moeten minimaal de volgende zaken 
opgenomen worden:  

 
a. Het onderwerp, het verzamelgebied of de specialisatie van de verzameling (meervoudige 

specialisatie is mogelijk maar wordt kritischer bekeken); 
b. Het belang van de beoogde verzameling; 
c. In hoeverre de beoogde verzameling bijdraagt aan de vermeerdering van de totale kennis in 

Nederland op het gebied van wapens; 
d. Hoe de verzameling opgebouwd zal worden; 
e. Of binnen de specialisatie ook wapens van categorie II vallen en zo ja, bij benadering, hoeveel; 
f. Welke activiteiten het aspirant lid op het gebied van zijn specialisatie ontplooid heeft (indien 

mogelijk met bijgevoegd kopieën van eventueel geschreven tekstmateriaal); 
g. Minstens drie (3) relevante referenties, waarvan minimaal één (1) van buiten de vereniging en 

één (1) van binnen de vereniging; 
h. Een verklaring van de mentor dat hij het aspirant lid heeft begeleid; 

 
Daarnaast dient het aspirant-lid door middel van een aparte, schriftelijke verklaring aan de commissie 
kenbaar te maken op welke wijze de verzameling, met name de wapens van categorie II, opgeslagen en 
beveiligd zal worden. Deze verklaring wordt door de commissie en het bestuur op geen enkele wijze 
gekopieerd of gearchiveerd. 

 
19a.  De adviescommissie zal het verzamelplan toetsen aan de eisen zoals gesteld in de wet- en regelgeving.   

De commissie kan er voor kiezen de kennis van het aspirant lid te toetsen middels een door hem te 
verzorgen werkstuk, scriptie of voordracht. 

 
19b.  Het bestuur kan naar aanleiding van het advies van de adviescommissie besluiten het verzamelplan  
  goed te keuren, terug te verwijzen of de procedure te beëindigen.  
 
20. De adviescommissie kan zich bij de beoordeling, indien noodzakelijk, laten assisteren door deskundigen 

van binnen of buiten de vereniging. 
 
21. Het aspirant-lidmaatschap eindigt automatisch na twee (2) jaar indien het aspirant-lid binnen die tijd 

geen aanvraag voor het verkrijgen van een verzamelverlof heeft ingediend.  
 
22. Het aspirant-lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot het moment dat het aspirant lid de beslissing 

met betrekking tot het verzamelverlof ontvangen heeft.  
 
23.  De adviescommissie brengt periodiek, tenminste vier (4) maal per jaar, schriftelijk advies uit aan het 

bestuur. Zij zal hierbij de door de aspirant-leden gemaakte verzamelplannen en verklaringen omtrent de 
beveiliging overleggen. 

 
24. Het bestuur brengt, indien gevraagd, advies uit aan de instantie die het verzamelverlof of de ontheffing 

moet verstrekken. Het bestuur verstrekt hierbij het verzamelplan.  
 
25. Als, na een positief advies van het bestuur, de aanvraag voor een verzamelverlof afgewezen wordt zal 

de vereniging het aspirant lid zo veel mogelijk steunen bij het voeren van de vervolgprocedures. 
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26. Bij eerste weigering van het verzamelverlof na een negatief advies van het bestuur eindigt het aspirant 
lidmaatschap onmiddellijk en automatisch. De vereniging heeft dan geen enkele verplichting de 
aanvrager bij te staan of te ondersteunen bij eventuele beroepsprocedures. 

 
27. Bij toekennen van het verzamelverlof gaat het aspirant lidmaatschap onmiddellijk en automatisch over in 

normaal lidmaatschap. 
 
28. Bij definitieve weigering van het verzamelverlof eindigt het aspirant lidmaatschap onmiddellijk en 

automatisch. 
 
29. De vereniging behoudt zich het recht voor de behandeling van een aanvraag tot lidmaatschap of 

aspirant lidmaatschap uit te stellen. De aanvrager zal dan op een wachtlijst geplaatst worden. De 
aanvragen van de personen die op de wachtlijst staan zullen in volgorde van binnenkomst worden 
behandeld zodra daar de gelegenheid voor is. Aan het plaatsen op de wachtlijst zijn geen kosten 
verbonden en de formaliteiten genoemd in artikel 4 hoeven nog niet vervuld te worden. Aan plaatsing op 
de wachtlijst kunnen geen rechten ontleend worden. 

 
30. De hoogte van het inschrijfgeld wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 
 

 
artikel 6 

 

 
Lidmaatschap 

 
31. Van de leden wordt verwacht dat zij: 

 
a. Participeren in de activiteiten van de vereniging 
b. De verzameling op verantwoorde manier handhaven en een actieve bijdrage leveren aan de 

vermeerdering en het uitdragen van de kennis op het gebied van wapens 
c. Hun kennis, waar nodig, ter beschikking stellen tot nut van het algemeen 
d. De specialisatie(s) van de verzameling consequent handhaven 
e. De verzameling zo goed mogelijk documenteren 
f. Wapens die als nationaal-, historisch-, cultuur-historisch-, technisch-historisch- of artistiek 

erfgoed beschouwd worden naar hun beste kunnen conserveren. 
 
32. De vereniging maakt zich sterk om de bij haar leden aanwezige kennis op het gebied van wapens ter 

beschikking te stellen aan de bevoegde autoriteiten.  
 
33. In gevallen waar informatie voor andere legitieme doeleinden nodig is kunnen vragen via het bestuur 

naar de leden doorgestuurd worden. Zonodig kan het bestuur, na verkregen toestemming van het lid, de 
vrager en het lid met elkaar in contact brengen.  

 
34. (vervallen) 
 
35. De adviescommissie kan, indien gewenst, advies uitbrengen aan het bestuur als een lid een ontheffing 

categorie I of II wil aanvragen of zijn verzamelgebied wil uitbreiden. De procedure zoals aangegeven bij 
de punten 18 a,b,c,d,e,g, 18 laatste alinea, 19, 24 en 25 is dan overeenkomstig van toepassing. 

 
36. Het bestuur kan, indien gevraagd, op basis van het in punt  34 genoemde advies, een advies uitbrengen 

aan de instantie die de ontheffing verleent. 
 
 

Artikel 7 
 

 
Continuatie 

37a.  Het bestuur zal, op schriftelijk verzoek van een lid, maximaal één (1) maal per vijf (5) jaar ten behoeve 
van de continuatie van het verzamelverlof of de ontheffing een verklaring verstrekken aan dat lid. In die 
verklaring wordt aangegeven of het betreffende lid door hen nog steeds beschouwd wordt als actief en 
serieus verzamelaar. 

 
37b.  Het lid dient aan het bestuur een verklaring te overleggen waarin de activiteiten vermeld staan die 

aantonen dat het lid de laatste vijf (5) jaar actief en serieus verzamelaar is. 
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 37c.  Indien het lid naar oordeel van het bestuur niet voldoende kan aantonen dat hij de laatste vijf (5) jaar 

actief verzamelaar is geweest, kan hij een verzoek indienen om als serieus verzamelaar aangemerkt te 
worden op basis van een door hem opgesteld verzamelplan voor de volgende vijf (5) jaar. In dit 
verzamelplan zijn de voorgenomen activiteiten voor de volgende periode opgenomen. Het bestuur toetst 
deze plannen binnen dezelfde kaders als de verklaring bedoeld onder 37b. Het afgeven van een 
verklaring op basis van een verzamelplan geschiedt slechts bij uitzondering 

 
38.    Indien gewenst kan het bestuur advies vragen aan de adviescommissie. Deze commissie zal bij het 

uitbrengen van dit advies in overweging nemen in hoeverre het lid, al dan niet in verenigingsverband, 
gehandeld heeft in overeenstemming met artikel 6 onder 31 van dit reglement.  

 
39. Het bestuur is niet aansprakelijk voor de gevolgen die het uitbrengen van dit advies voor het lid, in welke 

vorm dan ook, heeft. 
 
40. Het vervallen, opzeggen of de definitieve intrekking van het verzamelverlof, de erkenning of de 

vergunning leidt, als ook de eventuele beroepsprocedure verloren is, tot automatische beëindiging van 
het lidmaatschap.  

 
41. De leden zijn verplicht intrekking, opzegging of het vervallen van het verlof, de erkenning, de ontheffing 

of de vergunning zo spoedig mogelijk te melden aan het bestuur. 
 
 

Artikel 8. 
 

 
Financiën 

42. De door de leden en aspirant leden verschuldigde gelden dienen door hen terstond na hun toelating en 
vervolgens telkens in de eerste maand van het boekjaar, of indien betaling in termijnen door de ALV is 
toegestaan, uiterlijk op de vervaldag van iedere termijn zonder korting of schuldvergelijking uit welke 
hoofde ook, aan de vereniging worden voldaan, op een door de penningmeester te bepalen wijze. 

 
43. Ereleden zijn vrijgesteld van contributieverplichting. 
 
44. De financiële administratie wordt voorgeschreven in artikel 12. 
 
45. Naast de financiële contributie kan van de leden ook een bijdrage in natura worden gevraagd. Hieronder 

kan onder andere, maar niet uitsluitend, worden verstaan: 
 

a. Het inrichten van een tentoonstellingsruimte; 
b. Assistentie bij de organisatie van evenementen; 
c. Deelname aan een werkgroep; 
d. Het optreden als mentor van een aspirant lid, zoals bedoeld in artikel 5 onder 17. 

 
 

Artikel 9. 
 

 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 

46. Op de agenda komen in elk geval de volgende punten voor: 
a. benoemen en eventueel aftreden van een ballotagecommissie, een adviescommissie en een 

commissie van beroep. 
b. de notulen van voorgaande ALV en/of bijzondere ledenvergadering en het gestelde conform 

art. 14 lid 2 van de statuten. 
c. voordracht nieuwe leden, aspirant leden en ereleden of ontzetting uit het lidmaatschap of 

aspirant lidmaatschap. 
d. voorstellen van leden welke ten minste een (1) week voor de ALV schriftelijk zijn ingediend. 
e. rondvraag. 

 
46a.  De Algemene Ledenvergadering benoemt een lid van een commissie, na het verstrijken van de  
 benoemingperiode, niet direct nog een keer als lid van de betreffende commissie. De Algemene 
 Ledenvergadering kan van dit verbod op directe herbenoeming bij uitzondering afwijken, indien het  
 belang van de vereniging dit - met het oog op de continuïteit en kwaliteit van de commissie - vergt. 
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De Kascommissie 

47. De kascommissie bestaat uit minimaal twee (2) leden en een reservelid, die geen bestuurlijke functie 
binnen de vereniging bekleden. 

 
48. Jaarlijks treedt een (1) der leden van de commissie af en wordt door de ALV vervangen of herkozen. 
 

 
De Ballotagecommissie 

49. De leden van de ballotagecommissie worden benoemd door de ALV voor een periode van een (1) jaar. 
 
50. De ballotagecommissie bestaat uit minimaal drie (3) personen die lid of erelid van de vereniging zijn, 

maar geen lid zijn van het bestuur of enig andere commissie. 
 
 

 
De Commissie van Beroep 

51. De leden van de Commissie van Beroep (C.v.B.) worden benoemd door de ALV voor een periode van 
een (1) jaar. 

 
52. De C.v.B. bestaat uit drie (3) personen die lid of erelid van de vereniging zijn maar geen lid zijn van het 

bestuur of enig andere commissie. 
 
53. De commissie kan zich laten adviseren door externe deskundigen. Deze hebben geen stemrecht in de 

commissie. 
 

 
De adviescommissie 

54. De leden van de adviescommissie worden, na voordracht door het bestuur, door de ALV benoemd voor 
een periode van maximaal drie (3) jaar.  

 
55a. De adviescommissie bestaat uit minimaal vier (4) personen die lid of erelid van de vereniging zijn maar  
 geen lid zijn van het bestuur of enig andere commissie of mentor zijn. 
 
56. Elk jaar treedt één (1) van de leden van de commissie af, volgens een door het bestuur vast te stellen 

rooster. 
 
57. De commissie kan zich laten adviseren door externe deskundigen. Deze hebben geen stemrecht in de 

commissie. 
 

 
Coördinator Mentoren 

57a. Het bestuur stelt een Coördinator mentoren aan. De coördinator is lid of erelid van de vereniging kan  
 maar geen lid zijn van het bestuur of enig andere commissie of mentor zijn. 
 

Artikel 10. 
 

 
Het Bestuur 

58. De leden van het bestuur treden bij de jaarvergadering af volgens onderstaand rooster: 
 

Eerste jaar:  
voorzitter 
e.v. vice-voorzitter 
e.v. derde algemeen bestuurslid 
 
tweede jaar:  
secretaris 
e.v. eerste algemeen bestuurslid 
e.v. vierde algemeen bestuurslid 
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derde jaar:  
penningmeester 
e.v. tweede algemeen bestuurslid 
e.v. vijfde algemeen bestuurslid 

 
59. De rangorde van de algemeen bestuursleden is in volgorde van benoeming of verkiezing. Met het vierde 

jaar begint de cyclus opnieuw. 
 

Artikel 11 
 

 
Administratie 

60. Door de zorg van het bestuur(secretaris) wordt een deugdelijke ledenadministratie aangelegd en 
bijgehouden. Deze administratie is niet toegankelijk voor derden, anders dan met toestemming van de 
A.L.V. De administratie is, ingevolge de AWB, wel toegankelijk voor overheidsinstanties belast met de 
uitvoering en controle WWM. 

 
61. Eventuele disciplinaire maatregelen en ontzetting uit een lidmaatschap der vereniging worden in de 

administratie aangetekend. 
 
62. Indien de aanvrager niet tot de vereniging wordt toegelaten, wordt dit in de administratie aangetekend. 

Gegevens van een afgewezen aanvrager, evenals van leden en aspirant-leden welke het lidmaatschap 
hebben- of waarvan het lidmaatschap is beëindigd, worden voor de duur van ten minste één (1) jaar in 
de administratie bewaard. 

 
 

Artikel 12. 
 

 
Financiële administratie en contributie 

63. Door de penningmeester, eventueel bijgestaan door het bestuur, wordt een deugdelijke financiële 
administratie aangelegd en bijgehouden. 

 
64. Jaarlijks nadat de jaarcontributie door de ALV is vastgesteld, stuurt de penningmeester in de maand 

november aan alle leden een nota betreffende de te betalen contributie.  
 
65. Leden van wie de contributie op éénendertig (31) december nog niet is binnengekomen, ontvangen een 

herinnering. 
 
66. Blijft het lid t.a.v. zijn betaling in gebreke, dan stuurt de penningmeester uiterlijk dertig (30) dagen na 

voorgaande herinnering een laatste aanmaning met de mededeling dat bij langer uitblijven van betaling 
het bestuur zal overgaan tot schorsing van betrokkene als lid van de vereniging in afwachting van een 
royement door de ledenvergadering in geval van blijvende nalatigheid. 

 
67. De in de punten 66 en 67 gevoerde correspondentie wordt in afschrift aan de secretaris ter beschikking 

gesteld. 
 
68. De penningmeester draagt zorg voor de balans en de staat van baten en lasten betreffende het 

afgelopen boekjaar. Hij zorgt ook voor de begroting voor het lopende boekjaar. 
 
69. Eenmaal per jaar, kort voor de jaarvergadering, controleert de kascommissie de financiële administratie 

en brengt daarvan verslag uit aan de ALV. 
 
70. De penningmeester doet voorstellen van contributiewijzigingen namens het bestuur aan de ALV. Hij 

zorgt dat het voorstel goed gemotiveerd is. 
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Artikel 13. 
 

 
Disciplinaire maatregelen 

71. Indien een lid, een aspirant lid of een erelid: 
 

a. handelt in strijd met de geldende regels en gebruiken; 
b. zich bij activiteiten der vereniging onordelijk gedraagt, dan wel de vereniging in opspraak brengt; 
c. door uitlatingen of daden de goede naam van vereniging of leden van de vereniging schaadt; 
d. door uitlatingen of daden de belangen van verzamelaars in het algemeen en de leden van de 

vereniging in het bijzonder schaadt; 
 

   kan hij door het Bestuur worden: 
 

a.  gewaarschuwd; 
b.  berispt; 
c.  uitgesloten van deelneming aan de bijeenkomsten der vereniging voor een periode van ten 

hoogste zes (6) maanden; 
d.  geschorst voor een periode van ten hoogste zes (6) maanden, of geschorst worden voor een  

 bepaalde duur in afwachting van de ontzetting namens de vereniging conform het gestelde in de  
 statuten art. 4-1 lid d. 
 

72. vervallen 
 

73. De maatregelen in het voorgaande punt genoemd kunnen ook gecombineerd worden opgelegd. 
 
74. In spoedeisende gevallen kan een bestuurslid, of iemand die bij ontstentenis van de bestuursleden 

namens het bestuur optreedt, het lid van verdere deelname aan een bijeenkomst uitsluiten. Onder 
spoedeisende gevallen wordt in ieder geval verstaan: Het opzettelijk of onopzettelijk handelen in strijd 
met wapenwet- of -regelgeving. 

 
75. Betrokkenen kunnen binnen een maand tegen de in dit artikel genoemde straffen of maatregelen in 

beroep gaan, conform art. 14 van het huishoudelijk reglement. 
 
 

Artikel 14. 
 

 
Beroep tegen beslissingen van het bestuur en adviezen van de commissies 

76. Tegen besluiten en adviezen van het bestuur, adviezen van de adviescommissie en adviezen van de 
ballotagecommissie kunnen betrokkenen beroep aantekenen bij de ALV. 

 
77. Het aantekenen van beroep kan uitsluitend schriftelijk geschieden, met inachtneming van de volgende 

voorwaarden: 
 

a. Het schrijven moet met redenen omkleed zijn; 
b. Het moet binnen veertien (14) dagen na bekendmaking ingediend zijn bij de CvB. Het 

postadres van de CvB is het postadres van de vereniging; 
c. Tegelijk dient het bestuur op de hoogte gesteld te worden van het feit dat beroep aangetekend 

wordt. 
 

78. Het bestuur zal namens de ALV de Commissie van Beroep (CvB) om advies vragen betreffende het 
geschil. 

 
79. De C.v.B. zal bij een zienswijzengesprek de betrokken partijen op basis van hoor en wederhoor in de 

gelegenheid stellen hun standpunt te verdedigen, hetgeen schriftelijk vastgelegd wordt. De C.v.B. zal 
daarna in besloten zitting een eigen standpunt formuleren. 

 
80. De C.v.B. zal binnen zes (6) weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk advies uitbrengen. 
 
81. De appellerende partij wordt van dit advies op de hoogte gesteld.Tevens zal door de voorzitter van de 

commissie het advies aan de eerstvolgende ALV worden aangeboden. 
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Artikel 15. 
 

 
Introductie 

82. Onder introductie wordt verstaan het bijwonen van en/of deelnemen aan een evenement door een 
persoon die geen lid is van de vereniging. De leden mogen alleen na overleg met- en toestemming van 
het bestuur derden introduceren bij de vereniging. Introducés mogen slechts onder geleide van de 
introducerende een evenement bijwonen en/of er aan deelnemen. 

 
83. Introducés dienen zich onverkort te houden aan alle voor de leden geldende voorschriften en 

reglementen. 
 
84. Het introducerende lid is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé. 
 
85. Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te maken, alsmede een termijn te 

bepalen waarbinnen dezelfde persoon niet nogmaals geïntroduceerd kan worden. 
 
86. Het bestuur is bevoegd een introductie niet toe te staan. 
 
87. De in art. 15 punt 85 en 86 genoemde beslissingen dienen getoetst te zijn aan algemeen geldende 

rechts- en fatsoensnormen. 
 

Artikel 16. 
 

88. Indien er zich gevallen voordoen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, berust de beslissing 
bij het bestuur der vereniging. 
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