Bondsvademecum
Statuten

Revisie
Datum

Auteur

21 maart 2010

Mutatie
Omzetting naar nieuwe huisstijl, fase 1

Dit document bestaat uit, inclusief dit voorblad, uit 10 pagina’s.

Auteur(s)
IMAF-Nederland

1 :: IMAF-Nederland :: Bondsvademecum - Statuten

Statuten
NAAM, ZETEL EN DUUR VERENIGINGSJAAR.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam:
International Martial Arts Federation ( IMAF ) Netherlands.

De vereniging wordt hierna aangeduid als IMAF.
2. De vereniging is opgericht op 15 november negentienhonderdzevenenzeventig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Zij is gevestigd te Arnhem.
4. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Doel

Artikel 2.
1. De IMAF stelt zich - met eerbiediging van de verschillende levens- en
wereldbeschouwelijke stromingen - ten doel:
a. het bevorderen van de fysieke gesteldheid, zowel van jongere als van volwassen
beoefenaars van de martial arts en budo, door het organiseren van, ook op sociaal
contact gerichte, amateur beoefening van martial arts en budo in al hun
veelsoortige vormen, onder nadrukkelijke afwijzing van alle middelen en methoden
gericht op kunstmatig en ongezond opvoeren van de sportieve prestatie;
b. het bevorderen en het hooghouden van morele waarden in de beoefening van
martial arts en budo, welke beoefening middel moet zijn tot vorming en
ontspanning, met als grondslag democratische gezindheid, solidariteit
en gemeenschapszin;
c. het bevorderen van de veelzijdige en culturele uitingen, die in de IMAF zijn
ontstaan, zoals nationale en internationale demonstraties, stage, toernooien en
trainingskampen, alsmede van alle activiteiten, die gericht zijn op een positieve
vrijetijdsbesteding;
d. het streven naar aansluiting, met gelijkgerichte vrijheidslievende sportorganisaties
op democratische grondslag van de IMAF, althans van één of meer van haar
afdelingen, bij de Nederlandse Sport Federatie en het samenwerken in de
internationaal verband met gelijkgerichte vrijheidlievende organisaties voor martial
arts en budo op democratische grondslag, teneinde daardoor de martial arts en
budo en in het algemeen de sport, lichamelijke opvoeding en vorming in culturele
zin in te dienen.
2. De IMAF eretitels, graden en onderscheidingen verlenen aan personen die hebben
bijgedragen aan de positieve ontwikkeling van martial arts of budo, of die uitstekende
prestaties op dit gebied hebben verricht.
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Middelen

Artikel 3.
1. De IMAF tracht haar doelstellingen langs wettige wegen te bereiken door:
a. zich open te stellen voor alle beoefenaars in Nederland van martial arts en budo;
b. het samenwerken met, het steunen van en het zich aansluiten bij organisaties met
een soortgelijk doel in Nederland en in het buitenland;
c. het organiseren van opleidingen voor adspirantleraren op het gebied van martial
arts en budo en het afnemen van examens daarin;
d. het nastreven van rijkserkenning voor onder c. bedoelde opleidingen en examens;
e. het organiseren van cursussen voor danexamens en het afnemen van danexamens
in martial arts en budo;
f. het erkennen, of verlenen van assistentleraar,- leraar,- Dan- en andere diploma’s
op het gebied van martial arts en budo;
g. het bevorderen van wederzijdse contacten tussen beoefenaars van verschillende
martial arts en takken van budo, opdat deze van elkaar leren;
h. het organiseren van demonstraties, toernooien, cursussen, voordrachten,
congressen, en vergaderingen betreffende martial arts en budo;
i. het al dan niet in rechte opkomen voor de belangen van haar leden, voor zover deze
de doelstellingen van de IMAF raken;
j. het zich doen vertegenwoordigen of horen bij instellingen, lichamen of instanties
waarbij de belangen van de IMAF, of van martial arts en budo in het algemeen
betrokken zijn;
k. het organiseren van opleidingen voor scheidsrechter op het gebied van martial arts
en budo, het houden van examens en aan geslaagden uitreiken van diploma’s;
l. het bevorderen en verzorgen van voorlichting met betrekking tot martial arts en
budo;
m.het oprichten en in standhouden van afdelingen;
n. alle overige wettige middelen die de doelstelling van de IMAF kunnen dienen.

Ereleden, Leden, Aspirant-leden en Begunstigers.
Artikel 4.
1. De IMAF kent ereleden, leden, aspirant-leden en begunstigers.
2. Ereleden zijn personen die op grond van hun verdiensten voor de IMAF en/of voor de
martial arts of budo in het algemeen, door de algemene vergadering als zodanig zijn
benoemd.
De ereleden zijn geen contributie verschuldigd en hebben overigens dezelfde rechten en
plichten als de leden.
3. Personen, die de meerderjarigheid hebben bereikt en verenigingen en stichtingen en
andere rechtspersonen met als doel de beoefening van martial arts en budo, kunnen
zich bij het bestuur aanmelden voor het lidmaatschap van de IMAF.
4. Personen, die de meerderjarigheid nog niet hebben bereikt kunnen middels hun
ouders of wettelijke vertegenwoordigers bij het bestuur worden aangemeld voor het
aspirant-lidmaatschap van de IMAF.
5. Het bestuur beslist omtrent de toelating als lid, of aspirant-lid. Bij afwijzing van het
verzoek, bericht het bestuur dit zo spoedig mogelijk aan de verzoeker. Aan de
verzoeker staat binnen dertig dagen na ontvangst van het besluit beroep open bij de
algemene vergadering. Dit beroep wordt op de eerstvolgende algemene vergadering
behandeld. Deze algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
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6. Een aspirant-lid dat meerderjarig wordt, wordt daardoor van rechtswege lid van de
IMAF.
7. Begunstigers zijn zij, die de IMAF jaarlijks steunen met een donatie, waarvan de
minimale hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
8. Hetgeen is bepaald met betrekking tot de leden is van overeenkomstige toepassing op de
aspirant-leden.

Rechten en Plichten.
Artikel 5.
1. De relaties tussen de ereleden, leden, aspirant-leden en begunstigers onderling en
tussen hen en de IMAF worden beheerst door de goede trouw.
2. De leden van de IMAF zijn volledig vrij te bepalen van welke landelijke of
internationale organisaties voor martial arts en budo, of op welk ander gebied dan ook,
zij al dan niet wensen lid te zijn. Indien de IMAF is toegetreden tot een
samenwerkingsverband, dat is toegelaten als lid van de Nederlandse Sport Federatie,
zijn de leden van de IMAF gehouden het lidmaatschap van dat samenwerkingsverband
aan te vragen.
3. Het lidmaatschap van IMAF is verenigbaar met dat van andere organisaties voor
martial arts en budo, of op welk ander gebied dan ook, mits de leden van de IMAF zich
onthouden van het verlenen van enige steun aan ondemocratische activiteiten,
strevingen om een dwingende machtspositie op het gebied van martiaal arts, budo of op
het sportgebied in het algemeen in te nemen en aan andere activiteiten, die in strijd
zijn met de democratische, vrijheidslievende en culturele doelstellingen van de IMAF.
4 Om te kunnen worden toegelaten als lid - aangesloten organisatie moet een
rechtspersoon aan de volgende voorwaarden voldoen:
a. Het onderricht in en de beoefening van martial arts en budo binnen die
rechtspersoon moet plaatsvinden onder leiding en verantwoordelijkheid van een
leraar met een erkend diploma;
b. De rechtspersoon moet voor haar activiteiten de beschikking hebben over een oefenruimte,
kleedgelegenheden, sanitaire voorzieningen en materialen, die voldoen aan normale en
gebruikelijke hygiënische eisen en waarbij de veiligheid voldoende gewaarborgd is;
c. De rechtspersoon moet het bij huishoudelijk reglement te bepalen minimumaantal leden
hebben;
d. De statuten en reglementen van de rechtspersoon mogen niet in strijd zijn met de
statuten van de IMAF.
5. De leden-aangesloten organisaties zijn verplicht te bevorderen dat al haar leerlingen
zich als lid of aspirant-lid aanmelden bij IMAF Nederland.
6. De Leden van de IMAF hebben zich te onthouden van enig handelen of nalaten
waardoor de IMAF of de martial arts en het budo in het algemeen worden benadeeld of
is diskrediet worden gebracht.
7. Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing voor de aspirant-leden.

Jaarlijkse bijdragen.
Artikel 6.
1. De leden, aspirant-leden en begunstigers zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te
betalen, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende
bijdrage betalen.
2. Aspirant-leraren in enige martial art of tak van budo, die lesgeven onder auspiciën
van een door de IMAF aangewezen leraar, zijn jaarlijks een licentierecht verschuldigd
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Aan de IMAF. De hoogte van dit recht wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
3. In bijzondere gevallen kan het bestuur gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen tot
het betalen van een bijdrage of uitstel van betaling toestaan.

Schorsing en Beëindiging.
Artikel 7.
1. Het bestuur is bevoegd om bij wijze van ordemaatregel een lid of aspirant wegens
handelen in strijd met de statuten of huishoudelijk reglement te schorsen voor
bepaalde duur, de termijn van zes weken niet te boven gaande. Deze termijn kan
éénmaal voor de duur van zes weken worden verlengd.
Voorafgaande aan de besluitvorming over een eventuele schorsing wordt de betrokkene
in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de tegen hem/haar gerezen bezwaren en
over zijn/haar standpunt met betrekking tot een eventuele schorsing.
Betrokkene heeft het recht binnen dertig dagen besluit daartegen in beroep te komen
bij de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt in dat geval de betrokkene
in de gelegenheid zijn/haar taak persoonlijk toe te lichten ter vergadering, waarna
buiten aanwezigheid van de betrokkene wordt geraadpleegd.
De algemene vergadering is bevoegd de schorsing te bekrachtigen of te vernietigen, dan
wel om de termijn van schorsing na expiratie van de eerste verlengingstermijn
voor de duur van ten hoogste zes weken éénmalig te verlengen.
2. Een schorsing kan worden gevolgd door een besluit van het bestuur tot opzegging
namens de vereniging, indien de betrokkene generlei handeling verricht welke de
feiten die aanleiding zijn tot zijn schorsing waren, teniet doen.
3. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden, indien lid een natuurlijk persoon is;
b. opzegging;
c. ontzetting/royering
4. Opzegging namens de vereniging is slechts mogelijk indien een lid zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer redelijke wijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Opzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van redenen.
6. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van
het verenigingsjaar, waarbij een opzegtermijn van tenminste dertig dagen in acht moet
worden genomen. In afwijking van het voorstaande kan het lidmaatschap
onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de vereniging redelijkerwijs
niet
verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
7. Ontzetting/royering geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden, indien
een lid in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement handelt en daardoor de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
8. Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
en een besluit tot ontzetting/royering onder opgave van redenen ten spoedigste ter
kennis van de betrokkene.
Aan de betrokkene staat binnen dertig dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving
beroep open op de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de genomen beslissing
van kracht.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop ven een verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de
jaarlijkse contributie over het lopende jaar voor het geheel verschuldigd.
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Financiële verplichtingen.
Artikel 8.
1. Aan leden die hun financiële verplichtingen jegens de IMAF niet nakomen, zal binnen
zes weken na het ontstaan van die verplichtingen een schriftelijk verzoek tot betaling
worden toegezonden, vermeerderd met porto - en administratiekosten.
2. Leden, die na drie maanden na het ontstaan van de financiële verplichtingen jegens de
IMAF aan deze verplichtingen nog niet hebben voldaan zullen door het bestuur worden
geschorst, onder toepassing van artikel 7 lid 1 en 2.
3. Indien het lidmaatschap door opzegging namens de vereniging eindigt, vervalt niet de
reeds aangegane verplichting om lidmaatschaps, en eventuele andere gelden aan de
IMAF te voldoen, alsnog na te komen.
6. Een voormalig lid, wiens lidmaatschap door opzegging is geëindigd, dat opnieuw het
lidmaatschap van de IMAF aanvraagt, kan slecht als lid worden toegelaten, nadat hij/zij
aan zijn/haar ten tijde van de beëindiging van het lidmaatschap jegens de IMAF
bestaande verplichtingen heeft voldaan.

Bestuur.
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen: een voorzitter, secretaris en
penningmeester en eventueel andere personen.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen uit leden, voor een
periode van ten hoogste drie jaren. De voorzitter, secretaris en penningmeester
worden als zodanig in functie verkozen.
3. Indien de algemene vergadering niet anders bepaalt, gaat de benoeming in op de dag
waarop de algemene vergadering betrokkene heeft verkozen en geldt de benoeming voor
de maximale termijn van drie jaren. Aftredende bestuursleden zijn terstond
herkiesbaar.
4. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering worden ontslagen.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a. Het eindigen van het lidmaatschap der IMAF;
b. bedanken door het bestuurslid;
c. verstrijken van de benoemingstermijn;
d. inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis, veroordeling tot een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf of hechtenis, inbewaringstelling of plaatsing met rechtelijke
machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis, faillietverklaring, verlenging van
surséance van betaling of ondertoezichtstelling.
6. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door toezending van een oproep met
agenda met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen tussen de
ontvangst en de aanvang van de vergadering. Er kunnen slechts besluiten worden
genomen over de uitdrukkelijk op de bij de oproep gevoegde agenda vermelde
onderwerpen.
7. Van het bepaalde in lid 5 kan slechts worden afgeweken in een bestuursvergadering
waar alle bestuursleden tegenwoordig zijn met algemene stemmen.
8. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, of diens aangewezen
plaatsvervanger. Zij worden genotuleerd door de secretaris of diens plaatsvervanger.
De notulen worden vastgelegd in de eerstvolgende bestuursvergadering en
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
9. Een bestuurslid kan door het bestuur voor de duur van ten hoogste zes weken worden
geschorst. Artikel 7 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
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Algemene vergaderingen.
Artikel 10.
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na het einde van het verenigingsjaar, wordt een
algemene ledenvergadering gehouden. In deze algemene vergadering brengt het
bestuur zijn jaarverslag uit en doet het, onder overlegging van de nodige
bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar
gevoerd bestuur. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene
vergadering strekt het bestuur tot décharge.
2. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur door toezending
van een oproep met agenda aan de adressen van de leden met inachtneming van een
termijn van tenminste zeven dagen tussen de ontvangst en de aanvang van de
vergadering. Er kunnen slechts besluiten worden genomen over de uitdrukkelijk op
de bij de oproep gevoegde agenda vermelde onderwerpen.
3. Van het bepaalde in lid 2 kan slechts worden afgeweken in de algemene vergadering
waarin alle leden vertegenwoordig zijn met algemene stemmen.
4. Ieder lid van de IMAF heeft één stem. Een lid kan zijn/haar stem door een schriftelijk
daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
5. Adspirant- leden en begunstigers ontvangen eveneens een oproep en agenda
overeenkomstig het bepaalde in lid 2. Zij hebben het recht de algemene vergaderingen
bij te wonen.
De voorzitter verleent hen, op hun verzoek, aldaar spreekrecht en stelt hen in de
gelegenheid een adviserende stem uit te brengen.
6. De leden zijn verplicht, desgevraagd, aan de algemene vergadering de nodige
inlichtingen en opgaven te verstrekken.
7. Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten met eenvoudige meerderheid
van stemmen genomen.
8. Het bestuur is bevoegd algemene vergaderingen bijeen te roepen zo dikwijls het
bestuur wenselijk oordeelt.
9. Voorts is het bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een
termijn van niet langer dan vier weken indien tenminste tien procent van de leden dit
verzoekt. Indien het bestuur binnen veertien dagen na ontvangst aan dit verzoek geen
gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van een algemene
vergadering overgaan.

Bevoegdheden.
Artikel 11.
1. Aan de algemene vergadering komen in de IMAF alle bevoegdheden toe, die door de
wet, de statuten of het huishoudelijk reglement aan het bestuur of een afdeling zijn
opgedragen.
2. Het bestuur is belast met het besturen van de IMAF.
3. Alle bestuursleden gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn
bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
4. Het bestuur, alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 3 bedoeld door een schriftelijk gemachtigde
doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt
gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi, zulks slechts mogelijk is binnen in
de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
5. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren,
huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de IMAF zich
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als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of een schuldvordering achterstelt,
behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Kascontrolecommissie.
Artikel 12.
1. De algemene vergadering benoemd jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de
jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen
maken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het
laatst verstreken boekjaar, casu quo het lopende of komende boekjaar.
2. De kascontrolecommissie brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar
bevindingen.
3. Vereist het onderzoek een bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
kascontrolecommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie en de deskundige alle nodige
inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst alle financiële bescheiden,
correspondentie, notulen en besluiten lijsten van de IMAF te geven.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
algemene vergadering opnieuw een kascontrolecommissie, thans van drie leden en
een registeraccountant, die tot taak heeft deze commissie bij een hernieuwd onderzoek
ter zijde te staan.
Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.
Binnen zes weken na de benoeming brengt deze commissie aan de algemene
vergadering verslag uit van hun bevindingen. Indien de commissie tot de slotsom komt
dat de rekening en verantwoording en het financieel jaarverslag niet kunnen worden
goedgekeurd doet de commissie tevens een voorstel welke maatregelen in het belang
van de IMAF door haar wordt aanbevolen, ontslag van één of meerdere bestuursleden
als mogelijkheid daaronder begrepen.
6. Wordt de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering, de voorstellen
van de kascontrolecommissie gehoord hebbende, al die maatregelen die door haar in
het
belang van de IMAF noodzakelijk worden geacht.

Afdelingen.
Artikel 13.
1. Een afdeling is een commissie van de IMAF die met name gericht is op de bevordering
en het (doen) beoefenen van een specifieke martial art of tak van budo.
Een afdeling is geen rechtspersoon in de zin der wet en is verantwoording schuldig aan
de algemene vergadering van de IMAF voor die zaken die op basis van het
instellingsreglement van die afdeling daartoe zijn vastgesteld.
2. De IMAF erkent alle Nihon BUDO disciplines.
3. De algemene vergadering van de IMAF kan afdelingen voor andere martial arts of
takken van budo instellen.
4. Na het besluit tot een instelling van een afdeling, stelt de algemene vergadering van de
vereniging op advies van de desbetreffende afdeling een instellingsreglement vast,
waarin ondermeer de binnen de IMAF algemeen geldende uitgangspunten voor de
organisatie van de afdeling zijn vastgelegd.
Het instellingsreglement heeft derhalve het karakter van een reglement van de IMAF.
Daarnaast kan de afdeling nog eigen reglementen vaststellen die niet in strijd mogen
zijn met de statuten of reglementen van de IMAF.
5. De afdeling wordt geleid door tenminste één en ten hoogste drie
afdelingscommissarissen die verantwoording verschuldigd zijn aan het bestuur van de
vereniging.
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6. De afdelingscommissarissen worden benoemd door het bestuur van de vereniging uit
de leden van de afdeling.
7. De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de betreffende afdeling ressorterende
leden.
8. De afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de eigen afdeling betreffen met
inachtneming van de statuten en reglementen van de IMAF.
9. Een afdeling is verplicht om met betrekking tot zaken die mede de belangen van de
IMAF kunnen aangaan overleg te plegen met het bestuur van de IMAF en/of de andere
afdeling..
10.De afdelingen hebben het recht, na overleg met het bestuur van de IMAF, zich aan te
sluiten bij samenwerkingsverbanden in het belang van de martial art of tak van budo,
die in de afdeling wordt beoefend.
11.De afdelingscommissarissen ontvangen uitnodiging voor alle vergaderingen van het
bestuur van de IMAF. Zij hebben in die vergaderingen een adviserende stem.
12.De leden van het bestuur van de IMAF en de afdelingscommissarissen van de andere
afdelingen ontvangen een uitnodiging voor alle vergaderingen van de afdeling en van
de afdelingscommissarissen. Zij hebben het recht om op hun verzoek, deze
vergaderingen bij te wonen.
Zij hebben in elk der bedoelde vergaderingen een adviserende stem.
13.De benoemingsduur van de afdelingscommissaris is ten hoogste drie jaren. Zij zijn
telkens herbenoembaar.

Reglementen.
Artikel 14.
1. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van zowel de IMAF als van een
afdeling kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen, met dien
verstande dat de reglementen van de IMAF door de algemene vergadering van de IMAF
worden vastgesteld en afdelingsreglementen door de betreffende afdelingvergadering.
2. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen van reglementen treden in werking op de
dag
waarop het bevoegde orgaan het besluit ertoe heeft genomen.
3. De in lid 1 bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, nog met de
statuten van de IMAF of van de afdeling.

Statutenwijziging.
Artikel 15.
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering, welke bijeengeroepen werd, onder bijzondere vermelding, dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Algemene vergaderingen, bijeengeroepen om te oordelen over voorstellen tot
statutenwijziging, dienen te worden geconvoceerd met inachtneming van een termijn
van tenminste veertien dagen tussen de ontvangst van de oproep met daarbij
gevoegd de tekst van het voorstel tot wijziging en de aanvangstijd van de algemene
vergadering.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte
stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder lid van het bestuur is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat de wijzigingen bekend worden gemaakt aan de
leden.
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Ontbinding.
Artikel 16.
1. De IMAF wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering.
2. Het in het voorgaande artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur van de IMAF.
4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
5. Na de ontbinding blijft IMAF voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
6. Gedurende vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor
zover mogelijk van kracht.
7. In stukken en aankondigingen die van de vereniging in de liquidatiefase uitgaan
moeten aan haar naam de woorden “ in liquidatie” worden toegevoegd.

Slotbepaling.
Artikel 17.
In alle gevallen waarin zowel de wet, deze statuten, de afdelingsstatuten of de reglementen
niet voorzien, alsmede in die gevallen waarin onderdelen van deze statuten verschillend
kunnen worden uitgelegd, beslist de algemene vergadering van de IMAF en buiten de
zittingen van de algemene vergadering het bestuur.
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