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Ërua,gt de

(

j ,i,.. ];

naam': Bond van Fbl.€se;..Voselbescher-
altE.9Eqv+avtr. \sa+'a

. Ze 1s opgerlcht
,.
ovéÏleg met het MÍ.nÍster{e van' 0nderulJs,

§te:t "'en-lWetenschappen te i s Gravenhage en de Nederlande e
Vefenlglng tot Beschermlng van Vogels te Amsterdam op
0", 1ql+7 en agngegaan voor de tlJd van 2o .taren en, 1 1

g;26--Is gevestlgd te lEEt&eItÉSE,

Ar.t. 3.

Àrt. 2. De Verentr lng stelt qlch ten doel het

.i

tracht dlt doel te ,berelken langs wettlge lr,reg

1. het bestuderen van de elsen, dle de vogelsoorten stelLen aan
het landsehap en de'r*1Jzlglígen, dle dlt landschap ondergaat
door het optreden van de nens;

bevofderen van de lnr
Avlfàuna der provlncte

het bevorderen van de vogelverzorgLag, om te traehtenr de
nadelen, veroorzaakt dooi de toenàme-ían de bevolklngi de
ultbreldlng van de cultuurgrenden en de veranderlng van de
cultqurmethoden, zo goed noogellJk te ondervangeni
het houden van blJeenkomsten over natuurbeschermlng, om de
ultwassen van de recreatie te bestriJden;
het ultgeven van geschrlften, om de naturirbal-dadlgheld tegen
te gaqq; *
rret]ultóef,ea4li- +an toè?lcht op -ile ria1eylns ïiË@'Íöiielret
het íerstrekken van advles ten aana.len van eierzoeken, Jacht
en vlsserlJ;
het beharttgen van de'belangen dei Verenlglng en van haar
leden b1j de Overheld, Corporatles en Partlculleren;
het blJeenbrengen en onderhouden van een blbllotheek;
het samenwerken met andere Verenlgingen of Instell-1nlen op
het gebled van vogel-, natuuri- en landschapbeschermlngl hÍan-
ng,e.f dl! wenselljk ls 1n verband met het gestelde doel;
elIe andere mlddelen, welke aan het doel dlenstbaar zLJ'n,

kent:

Gewoon l1d kunnen ?r ln naÈuurlÍJIEg persone,nn d1e de leeftljd
18 .laren berelkt

oÏt-ÏIóÏEatschap door aanmeldlng blJrde
hebben. ,

wordt yeirkre

oaarop vorgende !Het elndigt doorn

wachtr €Ír Íl& aannemlne door
ï6-ïEónt.

1. vrlJwl111ge ulttredlns;
2. rqvenehtrhetzlJ-Eoor ïet bestuur van een vogelbescher-
mlngswacht, ?et recht van beroep op het hoofdbestuur; hetzlj'
{oor let hoofdbestuur, met recht vàn beroep op de ax.Éemene
vergaderl?q.
3. overlÍJden,
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Art. 6, g. Erelld iornnen zljn natuur11.1ke persogenr ,d1e zLeh b1.l?oÀder
verdl.enE§el1.llt hebben gemaakt voor de Verentg{ng of vobr.-heí'.-

he t llodf dbe s ttnlríl .dqorl(l e' gf,Eg,

g. :Döna{èUf.i lsnn*n íritjn
''dte de VerenlgC.ng fiilanc
!, Ze Inrnnen zlch wenden t

EI
ot

mlnesuaqht...-,
. grE,'eTEnà iëgr sc rra e e xltö {gt d.oor.'tr'-ii ,r .:

1. vrljr.r1l.11ge|. VfLJl,{LJ-'fage OEZ€)SSI-IIE: j .:':-:i':l
2. rqyémen&; -rleïffi..*ffii-rhe,t, benÉuur van een VogelËescher-
mingswqcht, nne! recht van,beroep op het,höcjfdbestuur; heË-
zil dooi het hoofdhestuurr .{ri9L,trecht v,anr-beeoèg-.op,. dè alge-
rrene vgrggdBrlngi

i:
Art; 8. g, De 

- 
leden der Verenlglng vormen 'Voselbesehernlneswachten

van mlnstens 10 leQgr&.:ri 'r

!. Iedere Vogelbescherqlngswacht heeft .haar
dat nlet in strlJd'mag zlJn net
der Vereniglng en bovendlen d'e

de §tatuten
goedkeurlng

A.rt. 1 O.

Art.11.

.Art.1Jr,g.
i,r,'

1" toezlch-!: houdèn.op de nalgvlng van de Vogelwet:1 936i.
?. de _vogelverzorgl.ng behartlgen;
p. medewerken net het .wetenscha.pilellJk onderzoek; .

t. 4orgen voor. de propgganda.
g. n_e_ werkgem-eenschap behoèft de goedkeurlng van het beFïuur'dqr Voqe&esche,rnnlr-rf,Éls?ellt,. - ,, 

,

g. tgd9n.en. ereleden hebben ln. een vergaderlng van,.de trogel-
lesehgrmlng§waeht het stemreeht.
!. Dlt stemrecht worot@Gfiffi ni5 Hu1,Ëhoudeli.itË Heiilement.

Afgevaardlgden van een Vogelbeschermlngswacht
algemene vergadering van de B.F.V,!f. trót stemDlt stemrecht wordt geregeld bÍJ ttulstroud6ïIï

'ltebben íIi -,-'-,,.:&.
Ee
È.

Aït.12. Donateurs hebben in een vergaderlng
r*ach! een eqI+FF{re#fi.e_§teq. -

van de Vöge1bàà"cËgrmtngs.

lnkonste4- {er ferenlglng ,6er1aan _u.lt IDe
1"
É.t-f,:

Deb.
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h:IiII,. Bestuur.

Àrt.1 h.

en onder

Art.1 í.
t,a

Art.1 6.

o. Het hoofdbestuur der Verenlglng bestaat u1t een ggglglllgg
Entenm@ ---b. ZLJ worden door de afgevaardlgden der Vogelbeschermtngs-,-wachten .ter algeraene véffàdeílng ult de leden gekozen.
g. De voorzlttëg trofdt door de algemene vergaderlng ul,t hot
hog{d'"b'estuw:--:'pg,I; d-è ËiJ{": van 1,.1aar aangewez€n.
d. De andere funótiob worden dófEEt hoófobestuur lngeetelé

g. EIk Jaar treedt egn,.lg;!gg! der bestuureleden,af volSens
een door het hoofdbestuur op:te maken roostsr. r

Het daeell.iks bestuur wordt gevormd doon de voorzlttert dep1aaffiz1tteí;-desecretards.dep1aatsvervanrplaatsvervang
sec*-etaris en de pennlngmtÉster.

ei, de secretar.ls, de plaatsvervangend
eester. -

Het dagellJks'begtuur verteeehwoordlgt de Verenlelng ln en
bulten-recÉteB en kan s-
ïil[Efr-EïËftifr-§en-

'' -L.

Art.17; De werkzaamhed.en van het hoof,cbeètuur, van het dageltJks b€-
,qtuur en van ieÈlbre functi.snàI'Ís afzonderllJk worden geregeld
btJ t.rri sh'd.p+ql-r.1 k EeHi%eJr[ ;

'Art.18. Het honorÈrlun van een fuBctloàar1§ voor verrlchte werkzaam-
heden w-iill geregeld btJ

8o-

de voorzltter.
bt-1 HulshoudellJk

slult tot a
v

....,.

g. Jaarlljks wordt tenmlndte
houden.

ééà. q*eer4eEg YersàdqqlluB

!. De aLgemene vergaderÍng wordt geregeld blj HgtshpuSSLlJIi
RegLement.

,1

Abti2o. ë. Het hooCdbe§_tuulver&aÈe.fUi :

1" op verzoeïffitter.
2. 0p verzoek van 2 hestuursleden aan

!. 'De bestuursvergad"entrilg wordt geregeld
Rsglement.

[..=,&ëglenentr

Art.2i. Set flutQlroug?IU4-Bss1gueBt mas geen benallngen bevattene dleln striJd zlJn met de-8ïal[ten.
VI. SlotbepaLlneen.

ten of tot ontblnden
ilóïaen op eó-Effiilruend

met een meerderheld venuÍtgelirffi

.rn. alle 'gëvallen, waarln de statuten nle't voorzlen, besLlsthet hoofdbestuur.

Àb't;'19.

rroe oetesde
trlpg'd_eide vàn

Art.23..


