STATUTEN
PERSATUAN ANAK ANAK TOUNUSA HATALEPU DI BELANDA
Artikel I

DOELSTELLING

De vereniging" PERSATUAN ANAK-ANAK TOUNUSA HATALEPU " stelt zich ten
doel:
a) Het verenigen van mensen welke uit Akoön afkomstig zijn en hun
aanverwanten die in Nederland woonachtig zijn.
b) Het hoofddoel is, steun te verlenen bij het overlijden van een lid van
de vereniging.
c) De P.A. T. is op 22 september 1962 in het woonoord " Lunetten" te
Vught opgericht.
Artikel II
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
a) Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden die door de Algemene
Vergadering worden gekozen.
b) Het bestuur bestaat uit:
• Voorzitter
• Vice-voorzitter
• Secretaris I
• Secretaris II
• Penningmeester
Naar behoefte kan het bestuur worden uitgebreid met
• Penningmeester II
• Commissarissen
c) Het bestuur wordt voor een vierjarige ambtstermijn gekozen. Na het
beëindigen van deze termijn kan zij op de jaarvergadering worden
herkozen, indien zij/hij bereid heeft verklaard haar/zijn functie voort te
zettenzetten.
d) Een lid van het bestuur mag uit vrije wil zijn/haar functie beëindigen
door het bestuur schriftelijk of mondeling hiervan in kennis te stellen.
e) Het bestuur is bevoegd een nieuw lid voor de opengevallen plaats te
benoemen.
f) De algemene vergadering is bevoegd om een lid van het bestuur een
besluit tot ontslag te verlenen, bij bewezen ontrouw of aantasting van
goede naam der vereniging.
Artikel III

HET VERMOGEN VAN DE VERENIGING.

Het vermogen van de vereniging wordt verkregen door:
a) Inleggeld van €45 euro.
b) Contributie gelden €2,90 euro per maand of €35 euro per jaar.
c) Vrijwillige bijdrage.
Artikel IV

DE TAKEN VAN HET BESTUUR.

a) Waken en onderhouden van eigendom der vereniging.
b) Benodigde aandacht schenken betreffende financiële boekhouding ter
vereenvoudiging van de controle.
c) Uit de kas kan geld worden besteed voor verenigingsdoeleinden die
door de voorzitter, of bij zijn afwezigheid door de vice-voorzitter wordt
ondertekend en de goedkeuring draagt van het bestuur.

d) Het opmaken van een jaarverslag betreffende het vermogen van de
vereniging. Deze moet dan geschieden, nadat een controle van de
kascommissie heeft plaats gevonden.
e) Het bestuur is bevoegd nieuwe leden tot de vereniging toe te laten.
Met inachtneming tot de eisen die zijn vastgelegd in de A.D. en A.R.T.
De nieuwe leden zijn verplicht het inleggeld en contributie te betalen.
Artikel V
EINDE LIDMAATSCHAP - Verliezen VAN RECHTEN.
1. Ieder lid mag zijn/haar lidmaatschap uit vrije wil doen beëindigen.
2. Indien is bewezen dat de betrokkene de statuten moedwillig heeft
overtreden.
3. Moedwillig de vereniging schade heeft toegebracht. Het aanzien van de
vereniging heeft gekwetst.
a) Bij bovengenoemde gevallen, is het bestuur bevoegd het lidmaatschap
van de betrokkene in te trekken. Indien het noodzakelijk blijkt zal de
betrokkene oneervol uit de vereniging worden geroyeerd, zolang de
vereniging bestaat.
b) Ieder lid met een contributieachterstand gelijk aan het
uitkeringsbedrag (€500) wordt automatisch als lid uitgeschreven. Het
wederom toetreden tot de vereniging is mogelijk, mits betrokkene zich
bereid heeft verklaard, de achterstallige contributie tot het moment
van uittreding uit de vereniging te willen voldoen.
c) Ieder lid welke de vereniging wordt afgevloeid, verliest zijn/haar
rechten over de eigendom der vereniging.
d) Deze maatregel is tevens van toepassing voor leden van het bestuur.

Artikel VI.

GEBRUIK VAN EIGENDOM DER VERENIGING.

a) Het gebruik van eigendom der vereniging welke tot schadelijke
gevolgen kan leiden is voor het bestuur of een lid van de vereniging in
opdracht van het bestuur verboden. Alle schades, voortvloeiend uit
misbruik als hierboven is vermeld, moet door de betrokkenen worden
vergoed. Voldoet men niet aan deze, zal de betrokkene zijn/haar
lidmaatschap worden ingetrokken.
b) De financiën der vereniging mag door het bestuur aan de navolgende
gevallen worden besteed:
1. Rechtmatige lid en familie bij overlijden.
2. Vervoerskosten van leden van het bestuur, of leden van vereniging
met werkopdracht van het bestuur.
3. Het aanschaffen van administratie behoeften.
c) Voor bovenstaande moet kwitantie worden overlegd en ondertekend
door de voorzitter of vicevoorzitter en de penningmeester.
d) Een algemene ledenvergadering zal worden belegd ter bestudering en
behandeling van de bestemming van het vermogen en eigendommen
der vereniging.
Artikel VII
FINANCIELE STEUN AAN EEN OVERLEDEN LID VAN DE
VERENIGING.
a) De financiële steun aan een overleden lid der vereniging, is conform
het vermelde in het huishoudelijke reglement artikel IX a.
b) Het bestuur is verplicht de familie van de overledene te bezoeken.

c) Het overlijdensbericht, moet mondeling dan wel telefonisch aan het
bestuur worden bekendgemaakt.
d) De reiskosten van 2 leden van het bestuur worden vergoed uit de kas
der vereniging.
Artikel VIII

ALGEMENE LEDENVERGADERING

a) De algemene ledenvergadering wordt een maal per jaar gehouden
b) De convocaties van de algemene vergadering worden vroegtijdig aan
de leden verstuurd.
c) Er wordt aangenomen dat alle besluiten de goedkeuring krijgen van
afwezige leden van de algemene vergadering.
d) De in de vergadering aanwezige leden zijn bevoegd besluiten te
nemen.
Artikel IX

ADRESWIJZIGING

Leden die verhuisd zijn, behoren hun volledige adreswijziging aan het bestuur
mede te delen.
Artikel X
Tot de
a)
b)
c)
d)
e)

HET LIDMAATSCHAP

vereniging kunnen worden toegelaten zij die:
Afkomstig uit het dorp Akoön
Samenwonen
Aanverwant is
Door één of ander wijze binding heeft met het dorp Akoön (Tounusa)
Kinderen die nog onder de zorg van hun ouders zijn en die de leeftijd
van 25 jaar nog niet bereikt hebben

Artikel XI

VERZOEKEN UIT HET DORP AKOON EN HAAR KERK.

a) De algemene vergadering treft maatregelen om verzoeken uit Tounusa
of haar kerk in te willigen.
b) De aan de vereniging gerichte verzoeken vermeld onder a, moeten de
goedkeuring dragen en ondertekend worden door het kampong hoofd.
c) Besluitvorming welke betrekking hebben op de genoemde verzoeken
wordt vooraf gegaan door een grondige overweging.
d) De algemene vergadering besluit hierna tot inwilliging of verwerpen
van de verzoeken.
e) In het kader van deze ondersteuning zal het bestuur naar een hechte
samenwerking moeten streven met het kamponghoofd en de
commissie ter verbetering van de kerk op Akoön.
Artikel XII

ADVIES VAN HET BESTUUR.

Het bestuur adviseert het volgende:
a) Niet te distantiëren van de vereniging “NUSAHULAWANO”
b) Ieder lid van de vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn met de
inhoud en regels van het statuut, opdat zij/hij de doelstelling en de
plichten t.a.v. de I vereniging weet.
c) De Vereniging is verboden zich te mengen in politieke partijen.

