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Colombia-informatie
Er zijn twee manieren volgens wel-

ke in Colombia een adoptie-procedure
kan verlopen: via één van de vijf adop-
tietehuizen of via de kinderbescherming.

Bij de procedure via een adoptiete-
huis kunnen alle formaliteiten, zoals de

afstandsverklaring aanvragen, de adop-
tieaanvraag indienen bij de rechtbank,

het aanvragen van een paspoort en van

een uitreistoestemming door het tehuis

verzorgd worden. De aanvragen voor

adoptie worden door het BIA recht-

streeks naar een van deze tehuizen toe-

gezonden.
Voor de procedure via de kinderbe-

scherming zijn in januari 1983 nieuwe

richtlijnen binnengekomen. Enkele be-

langrijke voorwaarden zijn:
~ de ouders moeten minimaal 4 jaar

getrouwd zijn;
- minimaal 6én van de ouders dient te

reizen;
~ ouders dienen ongewenst kinderloos

te zijn;
~ leeftijdsgrenzen: tot ongeveer 35 jaar

kan men een kind opnemen van 0-2

jr, tot ongeveer 45 jaar een kind van

2'4-7 jaar, en tot 50 jaar een kind

van 7'4-12 jaar.

Het is duidelijk dat deze richtlijnen
voor wat betreft de leeftijd afwijken van

de richtlijnen die door het Ministerie van

Justitie in Nederland zijn vastgesteld
(maximaal 40 jaar leeftijdsverschil tus-

sen de oudste partner en het kind dat

komen gaat),
Deze richtlijnen gelden echter uit-

sluitend voor de contacten via de kin-

derbescherming. De adoptietehuizen,
die door particulieren bestierd worden,

zijn tot nu toe vrij om te bepalen aan

wie zij al dan niet kinderen in adoptie
willen geven.
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STATUTEN

HPAK/md
Dossiernummer 6530

Heden, de @éénendertigste maart negentienhonderd achtentach—

tig is voor mij, | 5.1.2e nota-

ris ter standplaats 's-Gravenhage, verschenen: ------------

5.1.2 | kandidaat-nota-
ris, wonende te 's-Gravenhage. -------------------------

De comparant verklaarde: ---------------------------------~

Op zevenentwintig oktober negentienhonderd zevenentachtig -

heeft de vergadering van de landelijke raad van de te Am- -

sterdam gevestigde vereniging: Nederlandse Vereniging voor

Interlandelijk Kinderwelzijn besloten: ----------------+---

a. {de statuten geheel te wijzigen; ------------------------

b.jde statutenwijziging bij notariéle akte tot stand te ---

brengen; -------------~---------------------------------

c.{/hem, comparant, te machtigen om de akte van statutenwij-

ziging te passeren,. -------------------~---~--------------

Van gemelde besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht
uittreksel uit de notulen,. --------------------------------

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparant -

de statuten geheel te wijzigen als volgt:, -----------------

------------------ =NAAM EN ZETEL -------------~-----~-------

Artikel 1, ------------------------------------------------

1.);De vereniging draagt de naam: WERELDKINDEREN, ----------

VERENIGING VOOR KINDERWELZIJN. --------------=----------

Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. ---~------------------

----------- ------DOEL EN MIDDELEN -~---~--------~-----—-~----~-

Artikel 2, ----------------------------------------------==
1. jDe vereniging steit zich ten doel het verlenen van hulp

aan kinderen in nood - in het bijzonder die, woonachtig
in of afkomstig uit landen buiten Europa - alsook het in

dat kader behartigen van de belangen van degenen die ---

metterdaad aan deze hulp bijdragen. -----~------~---------

2. |Het verlenen van deze hulp geschiedt in overeenstemming
met de "Verklaring van de rechten van het kind", aange-

nomen door de Algemene Vereniging van de Verenigde Na- -

ties op twintig november negentienhonderd negenenvijf- -

C1 mr rrrrete

3. |De vereniging tracht dit doel te bereiken door: --------

a. (het ter plaatse bevorderen van het lichamelijke en --

geestelijke welzijn van kinderen in nood en het ~-----

scheppen van kansen voor deze kinderen om tot ont-
--

plooiing van hun mogelijkheden te komen; ----=-------

b. Jhet verstrekken van voorlichting, individueel en al-

gemeen gericht, over de mogelijkheden van hulp aan --

het kind in nood en de wijze waarop daaraan door de -

vereniging wordt vorm gegeven; ----------------------

ec. |het bevorderen van mogelijkheden van interlandelijke
adoptie voor die kinderen, waarvan het duidelijk is -

—-ook naar de mening van hun verwanten en verdere ----

daartoe bevoegde personen en instanties ter plaatse-
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dat een verder verblijf in het land van herkomst een

redelijk bestaan en ontploolingsmogelijkheden op on-

verantwoorde wijze beperkt of feitelijk onmogelijk --

maakt; -------------24-33 a ee

d. jhet behartigen van de belangen van de in lid c¢ ge- -—-

noemde kinderen die voor adoptie in Nederland in aan-

merking komen zowel voor, tijdens als na hun overeen-

komst - en in dat kader ook de belangen van hun adop-
tie-ouders en -gezinnen; -----------------------~~---

tot dit laatste met name te rekenen de voorlichting,
dienstverlening en zonodig begeleiding aan/van deze -

ouders en gezinnen; ---------------------------------

e. |het bevorderen van wetenschappelijk werk en onderzoek

op het gebied van hulp aan het kind in nood’ --------

f. jhet zonodig in rechte optreden voor het hiervoor om-

schreven doel en het bij de daartoe bevoegde autori-

teiten en derden aanhangig maken van al die zaken die

voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen --

worden geacht; --------------------------------------

g.falle overige daartoe geoorloofde middelen. ----------

4./De vereniging beoogt niet het maken van winst. ---------

Artikel 3, ---------------=--------------------------------

De duur van de vereniging is onbepaald. -------------------

ciacoeninertuaieemneseremeseainiveVERENTOUNGSIAAR sumac ncanainnenncnnesmecnainc
Artikel 4, --------------------------------------- ------- ==
Het boekjaar, gelijk aan het verenigingsjaar, loopt van één

sannand
tot en met @énendertig december van ieder jaar. ---

i te en en neeLIDMAATSCHAP ------------~------------

Artikel Bi a a=

1. |De vereniging kent leden en donateurs,. ----------~-------

2.ja. {Voor het lidmaatschap van de vereniging komen in aan-

Me@rking: qe nn 9 aen

-jeen natuurlijk persoon; ---------------------------

-

jpersonen die, al dan niet gehuwd, een gemeenschap-
pelijke huishouding voeren, tezamen; --------------

- frechtspersonen., -------2- 999982922 nn

b. j|Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het be-

stuur van de vereniging. ----------------------------

c.|Het bestuur van de vereniging beslist omtrent toela-

ting tot het lidmaatschap. Van een besluit omtrent --

toelating tot het lidmaatschap wordt de betrokkene --

schriftelijk in kennis gesteld. -----------------~----

d.{Mocht iemand door het bestuur van de vereniging niet

als lid worden aangenomen - hetgeen aan de gegadigde
binnen twee maanden na de aanmelding schriftelijk en

gemotiveerd moet worden meegedeeld — dan heeft hij --

binnen @@n maand na ontvangst van de mededeling het -

recht van beroep op de Ombudsgroep. Deze brengt bin-

nen twee maanden na ontvangst van een beroep advies -

uit aan het bestuur van de vereniging, dat in zijn --

eerste daaropvolgende vergadering over de al of niet

toelating beslist en de aanvrager daarna schriftelijk
bericht. De landelijke raad kan niet alsnog tot toe-

lating besluiten, ~----------~-----—------~-------~-----
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3.

{\-

Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die de ver-

eniging financieel steunen door schenkingen of periodie-
ke bijdragen. Zij kunnen voor hun bijdrage een bestem- -

ming aangeven binnen het doel van de vereniging. ---~---

Artikel 6, ----------------------~--------------------------

iL is Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van het kwar-

taal volgend op de dag waarop het lid is aangenomen en -

loopt tot het einde van het boekjaar; indien opzegging -

ingevolge het gestelde in lid 2 sub b van dit artikel --

niet heeft plaatsgevonden, vindt verlenging daarna tel-

kens automatisch plaats met @én boekjaar. --------------

Het lidmaatschap eindigt: --------------------~---------

a, |door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid
van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wan-

neer zij ophoudt te bestaan. ~----------------------—-

b. jdoor opzegging door het lid; ---~--------------------

c.|door opzegging namens de vereniging. Deze kan ge-
---

schieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de ver-

eisten te voldoen, voor het lidmaatschap bij de -----

statuten gesteld wanneer het lid zijn verplichtingen
jJegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer re-

delijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan wor-

den het lidmaatschap te laten voortduren; -----------

d. jdoor ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, de regle-
menten of de besluiten der vereniging handelt of de -

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ---------~

Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden
bij de secretaris tegen het einde van een verenigings-—- -

jaar met een opzegtermijn van vier weken. Een lid kan --

echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beéindigen indien

redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lid-

maatschap te laten voortduren. -------------------------

Opzegging namens de vereniging, alsook ontzetting, ge-
-

schiedt door het bestuur van de vereniging, gehoord de -

Ombudsgroep, dat een lid ten spoedigste met opgave van -

redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende

besluit onder vermelding van de datum waartegen is opge-

zegd of ontzet. Een besluit tot opzegging of ontzetting
kan slechts worden genomen met twee/derde meerderheid --

der geldig uitgebrachte stemmen, ------------------~-----

Het lid heeft gedurende @én maand na de ontvangst van de

kennisgeving recht van beroep op de landelijke raad van

regionale afgevaardigden; ------------------------------

dit recht van beroep moet in kennisgeving worden ver- --

meld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst, ----------------------------------

Het bestuur van de vereniging is bevoegd een lid te al-

len tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of -

ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen

zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging
of ontzetting eindigt door het verloop van die termijn.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings-
jaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse kontri-

butie van het geheel verschuldigd. ---------------------
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Artikel LDeee eeee ee ee ee ee
Ls De inkomsten van de vereniging bestaan uit: ------------

a.|de bijdragen van de leden en de donateurs; ----------

b. |bijdragen en opbrengsten uit acties en verkopingen; -

c. jsubsidies; -+~--~~-------~-----=----------== -----

Bs
erfstellingen, legaten, schenkingen; ----------------

andere wettlige inkomsten., ---------------------------

Erfstellingen mogen uitsluitend worden aanvaard onder -~

het voorrecht van boedelbeschrijving. ------------------

Het bedrag van de jaarlijkse minimum bijdrage van de le-

den wordt elk jaar vastgesteld door de landelijke raad -

van regionale afgevaardigden. --------------------------

Een lid kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap de

toepasselijkheid van een besluit waarbij de financiéle -

verplichtingen-van de leden zijn verzwaard te zijnen op-

zichte uitsluiten, -------------------------------------

eenLANDELIJKE RAAD VAN REGIONALE AFGEVAARDIGDEN ------

Artikel 8. ------------------------------------------------

2.

e algemene vergadering wordt gevormd door de lande- --

lijke raad van regionale afgevaardigden, verder te ----

noemen: de landelijke raad. --------------------—-------

Het bestuur van elke regionale afdeling vaardigt twee -

personen uit die regio al dan niet uit haar midden af -

naar de vergaderingen van de landelijke raad. Door deze

afgevaardigden kan voor hun regio @én stem worden uit-

gebracht. Afgevaardigden van regio's brengen hun stem -

uit zonder last of ruggespraak,. -----------------------

De lantelijke raad komt, bijeengeroepen door het be- --

stuur van de vereniging, tenminste eenmaal per jaar ---

Dijeen., --a nnnene-
Tot zijn bevoegdheden behoren onder meer het beoordelen

van het te voeren beleid in het komende verenigings- --

jaar, het beoordelen van het gevoerde beleid in de af-

gelopen periode, het benoemen, ontslaan en schorsen van

de leden van het bestuur van de vereniging, en het be-

noemen, ontslaan en schorsen van de leden van de Om- --

budsgroep. Taak en werkwijze van de Ombudsgroep worden

pereenie bij bijzonder reglement, als genoemd in arti-

kel 14. ------------ 3-3-3 39 5

De landelijke raad kan, bij blijvende geschillen van --

ernstige aard binnen de vereniging over of tussen leden

van het bestuur van de vereniging, een tijdelijke com-

missie van goede diensten instellen met een door de ---

raad nauwkeurig omschreven opdracht Een dergelijke ---

commissie brengt rapport en advies uit aan de lande- --

lijke raad. Haar advies heeft een zwaarwegend karak- --

COD, meeee

Het bestuur van de vereniging roept, naast de vergade-
ring genoemd in lid 3 van dit artikel, een vergadering
van de landelijke raad bijeen als daartoe schriftelijk
wordt verzocht door tenminste drie besturen van regio-
nale afdelingen, door tenminste een zodanig aantal af-

gevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/
tiende gedeelte der stemmen in de vergadering van de --
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Te

landelijke raad of tenminste honderd leden, afkomstig -

uit tenminste drie regio's. Indien het bestuur van de -

vereniging niet binnen een maand na ontvangst van een -

dergelijk verzoek een oproep heeft doen uitgaan voor --

een vergadering van de landelijke raad, binnen dertig -

dagen na die oproep te houden, dan zijn de verzoekers -

bevoegd om dit zelf te doen. Zij kunnen daartoe' gebruik
maken van de bij het bestuur van de vereniging beschik-

bare gegevens inzake het ledenbestand en van de admini-

stratieve diensten van de vereniging. -----------------

De besluiten, genomen in een op dergelijke wijze bij- -

eengeroepen vergadering zijn rechtsgeldig met inachtne-

ming van de bepalingen van de statuten, ---------------

De vergaderingen van de landelijke raad worden voorge-

zeten door de voorzitter van het bestuur van de vereni-

ging. Bij diens ontstentenis neemt de vice-voorzitter -

van het bestuur van de vereniging zijn plaats in. Is --

ook deze afwezig, dan wijzen de ter vergadering aanwe-

zige afgevaardigden een persoon aan, die de vergadering
VOOPZ1LG. serra rr ee = - =

De vergaderingen van de landelijke raad worden als re-

gel namens het bestuur van de vereniging bijeengeroepen
door de sekretaris van het bestuur van de vereniging. -

Hij zendt de te behandelen agenda en de daarbij beho- -

rende stukken tenminste drie weken voor de datum van de

vergadering toe aan de sekretarissen van de besturen --

van de regionale afdelingen. -------~------~---~--—~------

Alleen over op deze wijze bekend gemaakte agendapunten
kan de landelijke raad rechtsgeldige besluiten nemen,. -

Over niet op deze wijze geagendeerde zaken kan de lan-

delijke raad met een twee/derde meerderheid van stemmen

een voorlopig besluit nemen. Een dergelijk besluit ----

wordt definitief als na de bekendmaking van het bestuur

van de vereniging aan de besturen van de regionale af-

delingen daartegen niet binnen twee maanden bezwaar is

gemaakt door een bestuur van een regionale afdeling. --

De vergaderingen van de landelijke raad zijn in begin-
sel openbaar. Tot een besloten vergadering kan worden -

overgegaan bij besluit, genomen met een meerderheid van

Stemmen., ------------------------- - -- - - + - - --- + - - -- =
De leden van de Ombudsgroep, genoemd in lid 3 van dit -

artikel, hebben als zij dat gewenst achten in verband -

met de door hen te verrichten taken, vrij toegang tot -

alle vergaderingen van de landelijke raad en het be- --

stuur van de vereniging, en ontvangen de notulen van de

vergaderingen van deze organen. ---~-------------------

De landelijke raad kan besluiten andere personen toe- -

gang te verlenen tot de vergadering van de landelijke -

raad en dat zij daarin ook het woord kunnen voeren. ---

Aan de landelijke raad komen alle bevoegdheden toe, die

niet door de wet of deze statuten aan andere organen --

zijn opgedragen. q-----~-----------------------------=-

ors emi mr moREGIONALE AFDELINGEN ---------------------.-

Tie ig mercepeecreeereerenmrarenirneoases it arrpatent Nae
IDe vereniging kent regionale afdelingen. In principe --
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10.

vallen de grenzen daarvan samen met die van de wette- -

lijke indeling in Arrondissementen. Het bestuur van de

vereniging kan hiervan afwijken, -------------------~--

De regionale afdeling kent een regionale ledenvergade-
ring en een regiobestuur. ----------- were

De taken en bevoegdheden van de regionale ledenvergade-

ring worden geregeld in het huishoudelijk reglement. --

In beginsel zijn de leden van de vereniging, woonachtig
in een regio, lid van de betreffende regionale afde- --

ling. Op zijn verzoek kan het bestuur van de vereniging
een lid evenwel indelen bij een andere regionale afde-

LING. eee terene ere ee ene eeeeen eens ann

De regionale ledenvergadering bijeengeroepen door het -

regiobestuur komt tenminste eénmaal per jaar bijeen. --

Tot de regionale ledenvergadering hebben toegang alle -

leden van de betreffende regionale afdeling, die niet -

geschorst zijn, en hebben daarin ieder één stem. ------

a. [Het regiobestuur, bestaande uit tenminste vijf en --

ten hoogste zeven leden, wordt - uitgezonderd de ---

voorzitter - gekozen door en uit de leden van de ---

vereniging, die lid zijn van de regionale afdeling.
b. |De voorzitter van het regiobestuur wordt, op voor- -

dracht van de regionale ledenvergadering, benoemd --

door het bestuur van de vereniging uit de leden van

de vereniging. Hij of zij dient 11d te zijn van de -

regionale afdeling en woonachtig in het gebied van -

de regionale afdeling. Indien het bestuur van de ---

vereniging niet kan instemmen met de gedane voor- --

dracht of-als de regionale ledenvergadering geen
---

voordracht doet binnen twee maanden nadat een voor-

zittersvakature ontstond, beslist de landelijke ----

raad., ------------------------- = - - - - - =
Een lid van het regiobestuur wordt gekozen, respectieve
lijk benoemd (voor wat betreft de voorzitter) voor een

termijn van drie jaar. Hij of zij is terstond herkies-

baar. ------------------------ +--+ -- - = - - - -- = - =
Het lidmaatschap van het regiobestuur eindigt: --------

a. {door het eindigen van het lidmaatschap van de vere-

Niging; -------------3-8 - =
b. }door bedanken; --~-----------------------------------

ce. |door ontslag door de regionale ledenvergadering of -

voor wat betreft de voorzitter - ontslag door de --

landelijke raad, op voorstel van de regionale leden-

vergadering of het bestuur van de vereniging. ------

Het bestuur van de vereniging kan de voorzitter van een

regiobestuur schorsen in de uitoefening van zijn func-

tie. Het legt daarop onverwijld een voorstel tot ont- -

Slag voor aan de landelijke raad die daarop beslist. --

Als schorsinsgronden gelden dezelfde overwegingen als -

genoemd in artikel 10 lid 11. ~-------------------------

Het regiobestuur voert, binnen de doelstelling van deze

statuten en de algemene beleidslijnen aangegeven door -

de landelijke raad, een beleid dat de goedkeuring be- -

hoeft van de regionale ledenvergadering en de instem- -

ming van het bestuur van de vereniging. ---------------
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13.

De verdeling van bevoegdheden en taken tussen het re- -

giobestuur en het bestuur van de vereniging wordt gere-

geld in het huishoudelijk reglement. ------------------

Het regiobestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijk

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren ---

door commissies die door het regiobestuur worden be- --

OOMG,meere res enn nenannaledere commissie heeft het recht @@én van de commissie-

leden aan te wijzen de vergaderingen van het regiobe- -

stuur bij te wonen. Het aldus aangewezen commissielid -

heeft in de vergadering van het regiobestuur een advi-

serende St@M, ----- err er rrr rr rr nr en nn

Het regiobestuur dient telkenjare voor het einde van --

het lopende kalenderjaar bij het bestuur van de vereni-

ging een regio-jaarplan in, alsmede een regio-begroting
betreffende de kosten die noodzakelijk zijn voor het --

doen functioneren van de regionale afdeling en die lig-

gen binnen de grenzen, aangegeven in de begroting van -

de vereniging. De regio-begroting behoeft de goedkeu- -

ring van het bestuur van de vereniging. ---------------

Het bestuur van de vereniging kan besluiten aan 6én of

meer bestuursleden van de regio, al dan niet tezamen, -

bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigingsbevoegd-
heid te verlenen om namens de regio, als orgaan van de

vereniging, tegenover derden op te treden ter vertegen-
woordiging van de vereniging in aangelegenheden de re-

gio betreffende. -----------------------------~---------~

Een niet-voltallig regiobestuur behoudt zijn bevoegdhe-
den. —_—_—_—_—_—_—_—_—_——_—_ —_—_——_—_ —_—_—_

—

—_
— —

——_—_
—

———

Artikel 10, ------------------------------------=-----------

1. jHet bestuur van de vereniging verder te noemen het be-

stuur, bestaat uit tenminste zeven personen, die door -

de landelijke raad uit de leden worden gekozen. Het ---

aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de lande- -

lijke raad. ------------~-------------------------------

De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penning-
meester van het bestuur worden in functie benoemd. --~-

Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van drie

jaar en is na afloop daarvan direct herkiesbaar. ---~---

Het rooster van aftreden wordt door het bestuur zodanig
opgesteld dat de continuiteit van de uit te voeren ----

werkzaamheden niet in gevaar wordt gebracht. ----------

Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe be- ----

stuurslid op het rooster de plaats in van degene die --

hij opvolgt. ------------------------------------------

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of ---

meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in -

lid 6. Tot het opmaken van zulk een voordracht is het -

bestuur bevoegd. Deze voordracht wordt bij de oproeping
voor de vergadering meegedeeld. Deze voordracht wordt -

ter fine van advies voorgelegd aan de medewerkers van -

het bureau, -------------------------------------------

Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ---

ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uit-
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11.

j-

gebrachte stemmen genomen besluit van de landelijke ---

Pad,“seesene
eee

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de landelijke
raad overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte --

voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is -

de algemene vergadering vrij in de keus. --------------

Indien er meer dan een bindende voordracht is, ge- ----

schiedt de benoeming uit die voordrachten. ------------

Degene die een verzoek tot adoptiefplaatsing door het -

bureau van de vereniging heeft ingediend is gedurende -

de periode vanaf het verkrijgen van de zogenaamde "be-

ginseltoestemming"” tot een half jaar na de plaatsing --

niet benoembaar als lid van het bestuur. ----------~---

Het bestuurslidmaatschap eindigt: ---------------------

a. |door het eindigen van

het lidmaatschap van de vere-

b. |door bedanken; -------------------------------------

ec. |door ontslag door de landelijke raad --------------

d. jingeval het bepaalde in lid 9 van dit artikel ten --

aanzien van een bestuurslid van toepassing is. -----

Een bestuurslid, dat deze statuten en/of het huishoude-

lijk reglement overtreedt of op enigerlei andere wijze
in strijd handelt met het kennelijk belang van de vere-

niging, kan door de landelijke raad, al dan niet op ---

voordracht van het bestuur, worden geschorst in de uit-

oefening van zijn bestuurstaak., -----------------------

Een besluit tot schorsing behoeft een gewone meerder- -

heid van stemmen in een vergadering van de landelijke -

TAAd, een nr nr$== ==
Na het besluit tot schorsing stelt een kommissie uit en

benoemd door de landelijke raad onverwijld een onder- -

zoek in. Zij rapporteert terzake binnen twee maanden --

aan de landelijke raad, die naar aaleiding daarvan in -

zijn eerstvolgende vergadering de schorsing omzet in --

een ontslag als genoemd in lid 10 sub c¢c ofwel de schor-

sing onverwijld opheft. -------------------------------

De wijze en frekwentie van vergaderingen van het be- --

stuur worden nader geregeld bij huishoudelijk regle- --

MONG. errr rr rr rreenn=
Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. -

me ot antiBESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING ------------

beciie] 71, peewee cere -seseeeOE
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Behoudens beperkingen ingevolge deze statuten is het be-

stuur belast met het besturen van de vereniging. -------

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkoms-

ten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van regis- -

tergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de -

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar -

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot --

“<1 Seagal
voor een schuld van een derde ver- --

nat. ----------------+--------------- + -— - - + +

ic xa CSnSREe
wordt in en buiten rechte vertegenwoor- --

gd: -------------------~-+------+---++ - ~~ --- = +--+ +=
a. jhetzij door het bestuur; ----------------------------

b. Ihetzij door de voorzitter met de sekretaris of de ---

NAIGING;, meee te ee re ee nen nnn en
,

eg

0101



PENNIinNgMeeStCl meer rrrrn rn nnn nnn nnnnnn

ec. |hetzij door drie andere bestuursleden, -------~-~------

4, |Het bestuur is bevoegd de directeur van het bureau van -

de te 's-Gravenhage gevestigde stichting  Beheerstich- -

ting Wereldkinderen, procuratie te verlenen. -----------

5. |Het bestuur is bevoegd, voor de uitvoering van zijn ta-

ken kommissies of werkgroepen in te stellen en deze te -

allen tijde weer op te heffen. Het bestuur benoemt de --

leden ervan en regelt bij bijzonder reglement als ge- --

noemd in artikel 14, de taken en bevoegdheden van de ---

kommissie of werkgroep. -<-------------------=-----------

6. |Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de Beroeps-
commissie Adoptiebemiddeling en

ee bij bijzonder ---

reglement als genoemd in artikel 14 de taken en bevoegd-
heden van deze commissie. ------------------------------

7. |Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de redactie

van het verenigingsorgaan. Deze redactie ontleent zijn -

redactionele verantwoordelijkheden en werkwijze aan een

door het bestuur goedgekeurd redactie-statuut dat aan de

landelijke raad ter kennis is gebracht. ----------------

DIRECTEUR EN BUREAU VAN DE BEHEERSTICHTING WERELDKINDEREN -

Artikel 12, ----------------------~--------------=---------+-

1. Devereniging maakt gebruik van de diensten van het bu-

reau, bestaande uit een directeur en overige medewer-— --

kers, van de stichting: Beheerstichting Wereldkinderen,
gevestigd te 's-Gravenhage. -----~-----------------------

2. |Het bestuur kan de uitvoering van bepaalde taken aan de

in lid 1 van dit artikel genoemde direkteur delegeren. -

pees
woont als regel de bestuursvergaderingen bij en ---

wordt in adviserende zin zoveel mogelijk betrokken bij -

de besluitvorming. ----------~----+-~----~--—--------------

----- JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANTWOORDING --~--------

Artikel 13. ------------3-3 nr nr eo nn
1. |Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de

vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit

te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen ---

worden gekend. ------------------------~-----------------

2. |Het bestuur brengt in een vergadering van de landelijke
raad, te houden binnen zes maanden na afloop van een ---

verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn --

door de landelijke raad, zijn verslag uit over dat ver-

enigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans -

en een staat van baten en lasten, rekening en verant- --

woording over zijn in dat jaar gevoerde bestuur. -------

13. |De landelijke raad benoemt jaarlijks hetzij een register
accountant hetzij een commissie van ten minste twee per-
sonen uit de leden, die geen deel mogen uitmaken van het

_jbestuur, die de rekening en verantwoording van het be- -

stuur onderzoekt, aan de landelijke raad een verklaring
omtrent zijn onderzoek aflegt en aan het bestuur verslag
van zijn bevindingen uitbrengt. Vereist het onderzoek --

van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoud- -

oor
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich

ip

oor een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is ver- -

licht aan de register-accountant casu quo de commissie

|
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alle door hem casu quo haar gewenste inlichtingen te ---

verschaffen, hem casu quo haar desgewenst de kas en de -

waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden --.

van de vereniging te ZEVEN.
-err rrr nn rere r nnn n sen nn nn nnn

4, |Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de --

landelijke raad strekt tot décharge van het bestuur. ---

5. |Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de --

leden 1 en 2, tenminste tien jaar te bewaren. ----------

an an =HUISHOUDELIJKEEN ANDERE REGLEMENTEN ------------

$US 1A arn
nn san ates asin SRR SS ane

. |Voorzover deze statuten daarin niet voorzien, worden al-

le andere zaken, de vereniging betreffende, geregeld bij

huishoudelijk of bijzonder reglement. ------------------

2. [Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de --

landelijke raad. Bijzondere reglementen kunnen zowel ---

door de landelijke raad als door het bestuur worden ----.

Vastgesteld, -q2-<n22 sneerenna seneenene

3. [Het orgaan dat een reglement vaststelt, is ook tot aan-

vulling, wijziging of intrekking daarvan bevoegd. Het --
|

bestuur zal het oordeel van de landelijke raad moeten --

inwinnen alvorens tot vaststelling, aanvulling, wijzi- -

ging of intrekking van een reglement over’te gaan.
-----

4. [Voor aanvulling en wijziging van het huishoudelijk re- -

glement is een twee/derde meerderheid van de rechtsgel-

dig uitgebrachte stemmen vereist. ----------------------

5. |Een reglement mag geen bepalingen of voorschriften in - |
strijd met de statuten bevatten. Een bijzonder reglement

mag bovendien geen bepalingen bevatten in strijd met het

nuishoudelijk reglement. --------=----------------------

= ---------------------BESLUITEN ---------------------------

Artikel 15. -----------------------------------------------

T. |Rechtsgeldige besluiten kunnen, tenzij de statuten an- -

ders bepalen, in vergaderingen van de landelijke raad -~-

slechts worden genomen indien tenminste zoveel afgevaar-
digden aanwezig zijn die bevoegd zijn tot het uitbrengen
van tenminste de helft van het totaal aantal uit te ----

\

brengen stemmen in een vergadering van de landelijke ---
|

raad, -------------------------- -- - -- - - + =
Indien in de eerste vergadering het voorgeschreven aan-

tal afgevaardigden niet aanwezig is, kan een tweede ver-

gadering worden gehouden, waarin, ongeacht het aantal --

aanwezige afgevaardigden, over de opnieuw aangekondigde
agendapunten van de eerste vergadering besluiten kunnen

worden genomen,. -----------------------~-----------------

2. |Rechtsgeldige besluiten kunnen in vergaderingen van een

regiobestuur of het bestuur van de vereniging slechts --

orden genomen, indien tenminste de helft van het totaal

aantal leden aanwezig is, tenzij de statuten anders be-

alen. Indien in de eerste vergadering het voorgeschre-
en aantal leden niet aanwezig is, kan een tweede verga-

dering worden gehouden, waarin ongeacht het aantal aan-

ezige leden, over de opnieuw aangekondigde agendapunten
an de eerste vergadering besluiten kunnen worden geno- I
@N, -----------=

3. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van ----

> "3
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