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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

STICHTING JONG NEDERLAND MAASBREE 
 

 

Begripsbepaling 

Artikel 1 

In dit Huishoudelijk Reglement van de Stichting Jong Nederland Maasbree wordt 

verstaan onder: 

a. De Stichting: De Stichting Jong Nederland Maasbree, gevestigd te 

 Maasbree; 

b. De statuten: De statuten van de Stichting  Jong Nederland Maasbree; 

c. Het reglement: Het onderhavige Huishoudelijk Reglement van de Stichting 

 Jong Nederland Maasbree; 

d. Het bestuur: Het Stichtingsbestuur alsmede het Groepsbestuur van de 

 Stichting Jong Nederland Maasbree; 

e. Het Stichtingsbestuur: Het Stichtingsbestuur van de Stichting Jong 

 Nederland Maasbree; 

f. Het Groepsbestuur; Het Groepsbestuur van de Stichting Jong Nederland 

 Maasbree; 

 

Algemeen 

Artikel 2 

Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing der in de statuten opgenomen 

bepalingen, almede de verdere inrichting en alle werkzaamheden der Stichting. 

 

Lidmaatschap jeugdgroepen 

Artikel 3 

-1 Lid van de jeugdgroepen, als bedoeld in artikel 3, letter a der statuten, zijn 

 zij die  daartoe door het Groepsbestuur zijn toegelaten. 

-2 Kandidaten voor het lidmaatschap van de jeugdgroepen dienen zich op te 

 geven  bij het Groepsbestuur. Het Groepsbestuur beslist in de 

 eerstvolgende vergadering of de kandidaat wordt aangenomen. De 
 kandidaat kan in afwachting  van het bestuursbesluit reeds aan de 

 activiteiten deelnemen. 

 

Artikel 4 

-1 Het lidmaatschap eindigt door: 

a. Opzegging aan het Groepsbestuur; 

b. Overlijden; 

c. Royement wegens wanbetaling; 

d. Royement wegens wangedrag; 

-2 Royement wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen aan de 

 Stichting geschiedt door het Stichtingsbestuur. Een dergelijk royement 

 vindt plaats, indien de betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen tot 

 betaling in gebreke is gebleven het verschuldigde te voldoen. 

-3 Royement wegens wangedrag, zowel in al buiten de activiteiten der 

 Stichting, geschiedt door het Groepsbestuur een dergelijk besluit behoeft 

 de goedkeuring van tenminste 2/3 (tweederde) deel van de in een 

 vergadering van de Leidingraad geldig uitgebrachte stemmen. 
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-4 Een lid dat is geroyeerd verliest onmiddellijk alle uit het lidmaatschap der 

 jeugdgroepen voortvloeiende rechten; hij is evenwel gehouden alle 
 ingegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen. 

 

Leidingraad 

Artikel 5 

-1 Kandidaten voor het lidmaatschap van de Leidingraad dienen zich op te 

 geven bij het Stichtingsbestuur. Zij dienen de leeftijd van 17 (zeventien) 

 jaar te hebben bereikt.  

-2 Kandidaten voor het lidmaatschap van de Leidingraad dienen voor 

 aanvang van hun voordracht aan de Leidingraad een “Verklaring Omtrent 

 het Gedrag”,  (Natuurlijk Personen), afgegeven door het Ministerie van 

 Justitie te hebben overlegd aan het Stichtingsbestuur. 

-3 Over de toelating van personen genoemd in artikel 15 der statuten tot de 

 Leidingraad beslist de Leidingraad. 

-4 De Leidingraad beslist tevens over toelating van andere dan in de statuten 

 omschreven personen tot de Leidingraad. 

 

Artikel 6 

-1 Onder artikel 15 van de statuten genoemde overige personen worden 

 ondermeer begrepen de buitengewone leden van de Leidingraad. 

 Buitengewone leden van de Leidingraad worden als zodanig toegelaten 

 door de Leidingraad op voordracht  van het Stichtingsbestuur. 

-2 Tot buitengewoon lid van de Leidingraad kunnen worden toegelaten 

 leden van de leidersraad, die om enige reden niet meer kunnen 

 functioneren als bestuurslid,  leid(st)er van een jeugdgroep of lid van een 

 werkgroep, casu quo een combinatie daarvan, na als zodanig een aantal 

 jaren werkzaam te zijn geweest, doch die overigens voortdurend 

 belangstelling blijven tonen voor het werk van de Stichting Jong 

 Nederland Maasbree. 

-3 Op de buitengewone leden kan door het bestuur in incidentele gevallen 

 een beroep worden gedaan. 
-4 De buitengewone leden hebben het recht van toegang tot de 

 vergaderingen van de Leidingraad en worden daartoe ook uitgenodigd, 

 doch hebben hierin geen stemrecht en mogen niet bij de in de artikelen 

 19, lid 2 en 24, lid 2 van de statuten bedoelde leden worden 

 meegerekend. 

-5 Buitengewone leden die benoemd worden tot bestuurslid, worden met 

 ingang van de datum van benoeming niet meer als buitengewoon lid 

 aangemerkt. 

 

Artikel 7 

-1 Het lidmaatschap van de Leidingraad eindigt door: 

a. Opzegging aan het Stichtingsbestuur; 

b. Overlijden 

c. Royement wegens wangbetaling; 

d. Royement wegens wangedrag; 

-2  Royement wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen aan de 

 Stichting geschiedt door de Leidingraad. Artikel 4, lid 2, tweede volzin is 

 van overeenkomstige toepassing. 
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-3 Royement wegens wangedrag, zowel in als buiten de activiteiten der 

 Stichting, geschiedt door de Leidingraad met een meerderheid van 2/3 
 (tweederde) der geldig uitgebrachte stemmen. 

-4 Een lid dat is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle uit het lidmaatschap der 

 Leidingraad voortvloeiende rechten; hij is evenwel gehouden alle ingegane 

 verplichtingen, waarvan nog niet werd voldaan, na te komen. 

 

Artikel 8 

De volgende kwesties zijn  te beschouwen als beleidskwesties als bedoeld in 

artikel 16, lid 2, letter f, der statuten: 

a. Opstelling programma van activiteiten; 

b.  Alle aangelegenheden betreffende “De Blokhut”; 

c.  Het voeren van acties tot verzameling van gelden of wegens andere  

  doeleinden; 

d.  Indeling jeugdgroepen; 

e.  Alle overige reeds in statuten of reglement als zodanig omschreven zaken; 

f.  Alle kwesties, welke bij besluit van de Leidingraad als beleidskwesties  

  worden aangemerkt; 

g.  Omvang en functies van zowel Stichtingsbestuur als Groepsbestuur; 

 

Donateurs 

Artikel 9 

-1 De Stichting kan trachten natuurlijke en rechtpersonen bereid te vinden 

 zich als donateur tot het geven van (periodieke) bijdrage te verbinden. 

 Deze donateurs zullen worden aangeduid als “vrienden van Jong 

 Nederland Maasbree”. 

-2 Een donateur maakt geen deel uit van de Leidingraad. Hij heeft, 

 behoudens het bepaalde in artikel 27, geen toegang tot vergaderingen. 

 

Bestuurlidmaatschap 

Artikel 10 

-1 Overeenkomstig het bepaalde in de statuten wordt een bestuurslid (van 
 zowel het Stichtingsbestuur als van het Groepsbestuur) door de 

 Leidingraad benoemd. 

-2 Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping tot de 

 vergadering van de Leidingraad de naam van de kandidaat, alsmede voor 

 welk van de onderscheidenlijke besturen de kandidaten worden 

 voorgedragen. 

-3 Tegen-kandidaten kunnen door tenminste drie leden van de Leidingraad 

 worden gesteld mits deze hiervan achtenveertig uur vóór de vergadering 

 schriftelijk kennis gegeven aan de secretaris van het bestuur waarin de 

 vacature bestaat. Worden geen tegen-kandidaten gesteld, dan wordt de 

 op de oproeping vermelde kandidaat geacht bij acclamatie te zijn gekozen. 

 

Artikel 11 

Een bestuurslid kan door de Leidingraad worden geschorst en ontslagen op de 

volgende gronden: 

a.  Verregaande nalatigheid in de uitoefening van zijn functie; 

b.  Benadeling van de Stichting; 

c.  Ernstige of herhaaldelijke overtreding van statuten of reglement; 
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d.  Bij benoeming als bestuurslid in een bepaalde kwaliteit: door het verlies 

 van die kwaliteit; 
 

Artikel 12 

Een bestuurslid kan ten alle tijden ontslag nemen. Hij dient daartoe een 

schriftelijke mededeling aan de secretaris van dat bestuur waarin het bestuurslid 

zitting heeft, te richten en een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. 

Van de in de vorige volzin bedoelde schriftelijke mededeling bevestigd de 

secretaris de ontvangst. 

 

Taken Stichtingsbestuur 

Artikel 13 

Onder de taak van het Stichtingsbestuur als genoemd in artikel 5, lid 2, letter d, 

wordt in elk geval begrepen: 

- Het vaststellen van de omvang en functies van het Stichtingsbestuur 

 

De voorzitter van het Stichtingsbestuur 

Artikel 14 

-1 De voorzitter van het Stichtingsbestuur leidt alle vergaderingen van het 

 Stichtingsbestuur, het dagelijks bestuur van het Stichtingsbestuur en alle 

 gezamenlijke vergaderingen van het Stichtingsbestuur en het 

 Groepsbestuur. In overleg met de overige bestuursleden die tot de 

 betreffende vergaderingen worden uitgenodigd, stelt hij dag en uur der 

 vergaderingen vast. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde vast 

 behoudens het recht van de  vergadering om daarin wijzigingen aan te 

 brengen. 

-2 De voorzitter is in spoedeisende gevallen bevoegd om in afwachting van 

 besluiten van het Stichtingsbestuur, dagelijks bestuur van het 

 Stichtingsbestuur, gezamenlijke handelend Stichtingsbestuur en 

 Groepsbestuur, en Leidingraad, voorlopige maatregelen te nemen, die 

 naar zijn inzicht noodzakelijk zijn. Hij dient  hierover in de eerst volgende 

 vergaderingen van het Stichtingsbestuur, dagelijks  bestuur van het 
 Stichtingsbestuur, Stichtingsbestuur en Groepsbestuur gezamenlijk, en de 

 Leidingraad verantwoording af te leggen. 

 

Artikel 15 

De vice-voorzitter van het Stichtingsbestuur vervangt de voorzitter bij diens 

afwezigheid. 

 

De voorzitter van het Groepsbestuur 

Artikel 16 

-1 De voorzitter van het Groepsbestuur leidt alle vergaderingen van het 

 Groepsbestuur, het dagelijks bestuur van het Groepsbestuur en de 

 Leidingraad. In overleg met de overige bestuursleden die tot de 

 betreffende vergaderingen worden uitgenodigd, stelt hij dag en uur der 

 vergaderingen vast. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde vast 

 behoudens het recht van de  vergadering om daarin wijzigingen aan te 

 brengen. 
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-2 De voorzitter is in spoedeisende gevallen bevoegd om in afwachting van 

 besluiten van het Groepsbestuur, dagelijks bestuur van het 
 Groepsbestuur en Leidingraad, voorlopige maatregelen te nemen, die 

 naar zijn inzicht noodzakelijk zijn. Hij dient hierover in de eerst volgende 

 vergaderingen van het Groepsbestuur, dagelijks bestuur van het 

 Groepsbestuur en Leidingraad verantwoording af te leggen. 

 

Artikel 17 

De vice-voorzitter van het Groepsbestuur vervangt de voorzitter bij diens 

afwezigheid. 

 

De secretaris van het Stichtingsbestuur 

Artikel 18 

-1 De secretaris van het Stichtingsbestuur draagt zorg voor de uitnodigingen 

 voor onderscheidene vergaderingen behoudens in het artikel 20 lid 4, der 

 statuten genoemde geval. 

-2 De secretaris van het Stichtingsbestuur voert de administratie der 

 Stichting, voorzover deze niet aan andere is opgedragen. 

-3 De secretaris van het Stichtingsbestuur is belast met; 

 a. Het notuleren der vergaderingen van het Stichtingsbestuur,  

  dagelijks bestuur van het Stichtingsbestuur en gezamenlijke  

  vergaderingen van het Stichtingsbestuur en Groepsbestuur; 

 b. Het voeren van correspondentie, waarbij hij verplicht is uitgaande 

  stukken een afschrift te houden; 

 c. De samenstelling van het jaarverslag, dat aan de Leidingraad wordt 

  uitgebracht; 

 d. Het bijhouden van het archief der Stichting; 

 

De secretaris van het Groepsbestuur 

Artikel 19 

-1 De secretaris van het Groepsbestuur draagt zorg voor de uitnodigingen 

 voor onderscheidene vergaderingen behoudens in het artikel 20 lid 4, der 
 statuten genoemde geval. 

-2 De secretaris van het Groepsbestuur voert de administratie van het 

 Groepsbestuur, voorzover deze niet aan andere is opgedragen. 

-3 De secretaris van het Groepsbestuur is belast met; 

 a. Het notuleren der vergaderingen van het Groepsbestuur, dagelijks 

  bestuur van het Groepsbestuur en Leidingraad; 

 b. Het voeren van correspondentie van het Groepsbestuur, waarbij 

  hij verplicht is van alle uitgaande stukken een afschrift te houden; 

 c. De samenstelling van het jaarverslag van het Groepsbestuur, dat  

  aan de  Leidingraad wordt uitgebracht; 

 d. Het beschikbaar stellen van in- en uitgaande stukken en notulen  

  aan de  secretaris van het Stichtingsbestuur, ten behoeven van het 

  archief der Stichting; 
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De Penningmeester 

Artikel 20 
-1  De penningmeester is belast met; 

 a. Het beheer van de geldmiddelen der Stichting. 

 b. Het bijhouden van registers inhoudende de lidmaatschappen van  

  de jeugdgroepen, Leidingraad en commissies; 

 

-2 Hij draagt de zorg voor de inning van de contributies en bijdragen. 

 Hiervan houdt hij nauwkeurig boek. 

-3 Betalingen uit de Stichtingskas worden door hem niet gedaan dan tegen 

 behoorlijke kwitantie. 

-4 De penningmeester is belast met de samenstelling van het financieel 

 jaarverslag en de begroting. 

-5 De goedkeuring van het financieel jaarverslag door de Leidingraad strekt 

 de penningmeester tot décharge, behoudens later in rechte gebleken  

 onregelmatigheden. 

-6 Hij is gehouden een door de Leidingraad aangewezen (externe) 

 controleur der kas, inzage te geven van de kas en de administratie en 

 overigens alle  inlichtingen te verstrekken, welke deze persoon terzake 

 uitvoering van haar taak verlangt. 

 

Controleur der kas 

Artikel 21 

-1 De Stichting laat jaarlijks een kascontrole uitvoeren. 

-2 De controleur der kas wordt door de leidingraad jaarlijks gekozen 

-3 De controleur der kas, behoeft geen lid te zijn van de Stichting Jong  

 Nederland Maasbree. 

-4 De controleur der kas, mag geen deel uitmaken van; 

 a. Personen die in een familierechtelijke betrekking tot en met de  

  derde graad staan tot de penningmeester; 

 b. Leden van het bestuur 

 
Artikel 22 

-1 De controleur der kas houdt toezicht op het beheer van de 

 penningmeester. 

-2 Hij is verplicht éénmaal per jaar controle uit te voeren vóór de jaarlijkse 

 te houden algemene vergadering van de Leidingraad en zijn bevindingen 

 schriftelijk aan de Leidingraad mede te delen. 

-3 De controleur der kas is bevoegd voorstellen te doen ten aanzien van het 

 financiële beleid. 

 

Vergaderingen 

Artikel 23 

-1 De jaarlijkse algemene vergadering der Leidingraad (jaarvergadering) vindt 

 plaats om en nabij 23 april. Maar in elk geval tussen 1 februari en 1 mei. 

-2 Tijdens de jaarvergadering moeten de navolgende onderwerpen in ieder 

 geval worden behandeld: 

 a. Jaarverslag van de secretaris van het Stichtingsbestuur alsmede het 

  jaarverslag van de secretaris van het Groepsbestuur; 

 b. Financieel verslag van de penningmeester; 

 c. Verslag van de controleur der kas. 
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 d. Verkiezingen van de leden van het Stichtingsbestuur almede het  

  Groepsbestuur; 
 e. Contributie voor de leden van de jeugdgroepen en Leidingraad. 

 

Artikel 24 

-1 In spoedeisende gevallen, te beoordelen door de voorzitter van het 

 onderscheidenlijke bestuur, kan een vergadering van het betreffende 

 bestuur op andere en op kortere termijn worden belegd, dan artikel 20, 

 lid 6 der statuten voorschrijft. 

-2 In spoedeisende gevallen, te beoordelen door de voorzitter van het 

 Stichtingsbestuur kan een vergadering van het Stichtingsbestuur en het 

 Groepsbestuur op andere wijze en op kortere termijn worden belegd, 

 dan artikel 20, lid 6, der statuten voorschrijft. 

-3 In spoedeisende gevallen, te beoordelen door de voorzitter van het 

 Groepsbestuur, kan een vergadering van de Leidingraad op andere wijze 

 en op  kortere termijn worden belegd, dan artikel 20, lid 6,der statuten 

 voorschrijft. 

 

Artikel 25 

Ieder lid van een der besturen of Leidingraad kan in de notulen doen aantekenen, 

dat hij zich met een genomen besluit niet kan verenigen. 

 

Artikel 26 

De voorzitter der vergadering kan, ter handhaving van de orde, de vergadering 

voor een door hem bepaalde tijd schorsen of haar sluiten. 

 

Artikel 27 

Het Stichtingsbestuur, het dagelijks bestuur van het Stichtingsbestuur, het 

Groepsbestuur, het dagelijks bestuur van het Groepsbestuur en de Leidingraad 

kunnen besluiten dat toehoorders bij hun vergadering aanwezig zijn. 

 

Besluitvorming 
Artikel 28 

-1 Besluitvorming in de vergaderingen van het Stichtingsbestuur, het dagelijks 

 bestuur van het Stichtingsbestuur, het Groepsbestuur, het dagelijks 

 bestuur van het Groepsbestuur en de Leidingraad geschiedt 

 overeenkomstig het bepaalde in de statuten. 

-2 Elk lid brengt één stem uit. 

 

Contributie 

Artikel 29 

-1  De contributie van de leden van de jeugdgroepen en van de Leidingraad 

 wordt  jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 

-2 De wijze en termijnen van betaling der contributie van de leden van de 

 jeugdgroepen en Leidingraad wordt door het Stichtingsbestuur 

 vastgesteld. 

-3 In bijzondere gevallen kan het Stichtingsbestuur geheel of gedeeltelijk 

 ontheffing verlenen van de verplichting tot het betalen van contributie. 
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Artikel 30 

-1 Ter beoordeling van het Stichtingsbestuur kan een lid van de Leidingraad 
 een sleutel tot zijn beschikking krijgen die hem toegang tot De Blokhut 

 verschaft. 

-2 Een ieder die overeenkomstig lid 1 een sleutel ter beschikking heeft 

 gekregen zal voor ontvangst van die sleutel een door het 

 Stichtingsbestuur vastgestelde borgsom betalen en een overeenkomst 

 tekenen; aan hem zal tevens een afschrift van het bepaalde in dit artikel 

 ter hand worden gesteld. 

-3 Het is elke bezitter van de in lid 1 bedoelde sleutel verboden deze sleutel 

 te laten dupliceren, onder voorafgaande schriftelijke toestemming van het 

 Stichtingsbestuur. Bij overtreding van dit verbod is het Stichtingsbestuur 

 gerechtigd alle schade die daaruit is voortgekomen of zal voortkomen op 

 de overtreder te verhalen. 

-4 Het Stichtingsbestuur is ten allen tijde, zonder nader opgaaf van reden, 

 bevoegd de in lid 1, bedoelde sleutel terug te vorderen. 

-5 Een ieder die de in lid 1 bedoelde sleutel tot zijn beschikking heeft 

 gekregen is verplicht bij verlies of diefstal van deze sleutel onverwijld 

 aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten (politie) en de secretaris van 

 het Stichtingsbestuur een bewijs van deze aangifte te doen toekomen. Bij 

 het niet naleven van het in dit lid bepaalde is het Stichtingsbestuur 

 gerechtigd alle schade die uit dit verlies of diefstal is voorgekomen of zal 

 voortkomen op de betreffende persoon te  verhalen. 

-6 Het Stichtingsbestuur is gerechtigd alle schade die is geleden of geleden 

 zal worden door misbruik, dan wel oneigenlijk gebruik, van de in lid 1 

 genoemde sleutel te verhalen op degene die van deze sleutel misbruik, 

 dan wel oneigenlijk gebruik maakt of heeft gemaakt. Het Stichtingsbestuur 

 is tevens gerechtigd om de in de vorige volzin bedoelde schade te 

 verhalen op een ieder die overeenkomstig lid 1 een sleutel ter 

 beschikking heeft gekregen en die na een daartoe strekkend verzoek van 

 het Stichtingsbestuur bedoelde sleutel niet  kan overleggen, tenzij de 

 betreffende persoon overeenkomstig lid 5  van verlies of diefstal aangifte 
 heeft gedaan en overigens het bepaalde in dit artikel is nagekomen casu 

 quo niet heeft overtreden.  

-7 Bij inleveren van de in lid 1, genoemde sleutel ontvangt het lid van de 

 Leidingraad de door hem betaalde borg retour van het Stichtingsbestuur. 

 Dit zonder enige ophogingen. Bij verlies of diefstal vervalt de terugbetaling 

 van de  borgsom.  

-8 Aan een lid van de Leidingraad kan voorts een of meerdere andere 

 sleutels ter beschikking worden gesteld. Met betrekking tot deze 

 sleutel(s) is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing. 

 

Straffen 

Artikel 31 

-1 Het Stichtingsbestuur is bevoegd een lid van de Leidingraad voor ten 

 hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen. 

-2 Het Groepsbestuur is bevoegd een lid van de jeugdgroepen voor ten 

 hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen. 

-3 De termijn en reden van de schorsing worden in het schorsingsbesluit 

 vermeld, welk besluit per aangetekend schrijven aan de geschorste wordt 

 medegedeeld. 
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Geschillenregeling 

Artikel 32 
-1 Indien het Stichtingsbestuur en het Groepsbestuur van mening blijven 

 verschillen tot wiens portefeuille een kwestie behoort, wordt geacht 

 tussen het Stichtingsbestuur en het Groepsbestuur een geschil te bestaan. 

-2 Een geschil tussen het Stichtingsbestuur en Groepsbestuur is voorts 

 aanwezig wanneer één der onderscheidenlijke besturen zulks bij 

 aangetekend schrijven en onder opgave van de aard van het geschil aan 

 het andere bestuur verklaart. 

-3 Bij een geschil van kleine omvang zal een voor beide besturen bindend 

 advies  worden gevraagd van een commissie van drie scheidslieden, van 

 welke  commissie één lid wordt benoemd door het Stichtingsbestuur. Één 

 lid wordt benoemd door het Groepsbestuur en één lid door beide 

 vorenbedoelde leden  gezamenlijk wordt benoemd. 

-4 Bij geschil van grote omvang zullen de onderscheidenlijke besturen aan de 

 voorzitter van Kamer van Koophandel in wiens ambtsgebied de Stichting 

 is gelegen de benoeming van drie onafhankelijke scheidslieden verzoeken, 

 welke  scheidslieden een voor beide besturen bindend advies zullen 

 uitbrengen. 

-5 Wanneer het Stichtingsbestuur en het Groepsbestuur van mening 

 verschillen of  een geschil van kleine, dan wel grote omvang is, wordt dat 

 geschil geacht van grote omvang te zijn. 

 

Slotbepaling 

Artikel 33 

-1 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

-2 De leden van de Leidingraad en jeugdgroepen worden geacht de 

 bepalingen der statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede alle 

 verder vastgestelde regels en bepalingen, te kennen. 

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur in de vergadering van 1 

februari 2007 en vastgesteld en goedgekeurd door de Leidingraad in de 
vergadering van 16 april 2007 

 

 

John L.J.M Grutters,     Guus W.M Hunnekens.  

Voorzitter Stichtingsbestuur    Voorzitter Groepsbestuur 

 


