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Art. 1"

Art " 2"

Art" 7,

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7,

STAIUTIEN van den Nederla::dsohen Bond ter Bestryding van
Gel-uidsb.inder i-n Nederland'

De Ver:eeniging draagt den naam; 'rNederla.ndsche Bo:rd
ter bestrydi-ng van gelu-i-dshinder, Anti-*Lawaai Bon<1", kort-
u¡eg genoemd: "Antj--T,aw¿rai Bond'r " Zy is gevestigd te
I s-Gravenhe.ge"

De Vereen;-ging, hi.erna te noemen "Bond",is opge::icht
den l-6den Ap::il .L9l:7 \rcor den tyd van ?.) jaar en l1 maanden,
aanvangencle :lei de:r dag 1,/al] opricTrt:i-ng en alzoo ej-ndigende
den l5den l\Íaart 19b17"

Het vereenigingsjaar lLoopt van 1 Ncvember tot en met
JL October"

De Bond stelt zic,b. ten doel-:
de bestryding van geiuidsl:.inder -ln Nederiand;
cle verwervi-ng en versp.r:eidiug 'ran gedocumenteerde kennis
omtrent geluJ,dsrmaagstukken voor het onder a genoemde
doel en wel in samcfi/verking net de cnder c bedoeide stich-ting;het steunen, zoowel moreel als financieel, van de Ge-luidstichting, welke zich ten doel stelt de behandeiing
van gelui-dsvraagstukken in den rui-msten zin van het woord
en de verspreiding van de kennis daarontrent;het aanknoopen en onderhouden van betrekkingen net in het
þuitenland gevestigde lichamen, welke Qp eeni-gerlei wyze
beoogen de bestryding erì voorkoming van geluidshinder"

â.
b,t

o

d.

De Bond tracht het in art.4 genoemde doel te bereikenlangs wettigen weg en wel doorsâo met woord en geschrift of op andere Wze de gedachte tepropageeren, dat ln het belang der bu-rgers noorleloos hin..
- oerlylce geluiden behooren te worden veimeden;b. de bronnen op te sporen, waaruit de onder a genoemde ge-

Iu"i.den voortvioeieã en áoo mogelyk cie middelen aan te-wy-zen, weli';e bo-b verbetering kunnen leiden;c. eventueel in samenwerki_ng-met andere organ-ì-saties het pu.-biiek op te voeden tot hðt .¡oorlcomen van geJ-u-ldshindeC en
- de bestrydin.s liatr h.et lar4¡aai in het aigemõen;dn samen te rverken mot- anclere crganisat:Les in en buitenNederiand, v¡e.lke z,j.c]-'" cp geì-yË cf aanverr,vant te:rrein be-

tvegen;
g, T*t^oprich.ten van afdeellngen;f . de Gel_ui¿s.,;:i-,"rì:;Lii.¡rg te steùneú door haar een deel- vanzyn inlio¡rsten af -i,e staar:.;g. afle andere viettige mi.dd.eien aan te wenden, welke de Bonddienstbaar oordeelt ter bereiking van zyn éoeJ_"

IIet aantal en de g:renz,en der gebÍeden, waarin de inart"þ sub d bedoefde aldeeh-ngen wõrkzaatl- âyn, worden vast-gesteld door het Algemeen Besú_rur van den Bón,1"
De leden worden onderscireiden in stembevoegde en niet-stembevoegde l-eden"

Stenbe.rcegC zyn de ge\Mone -i.eden en de eereleden"Nleil-stenbevoegd zyn de -t_e,Cen-begrjnstigers"trìere*leden zyn zyr- die op grond lan nuñne verdiensten voor
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Art, B.

den Bond n daartoe door het Algemeen Bestuur van den Bond
zJ¡n benoen.d .¡olgens by Huishoudelyk Reglement van den Bondte stell.en regels"
leden-.begunst,igers r,yn zy, die jaarl-yks den Boncl steunen
met een by Huishoudelyk Regl-ement van den Bond te bepalen
bedlag

Het tsuiE;ì:.r.udel.;rk Reglement van den. Bond bevat'bepalingen
betreffer:de ile rre::si;h:111õncle c.ai;egorieän van leden, dè dooi
hen jaarlyks te betal-oh c;ontribut:.es en Lrun rechten en ver-
p-Lichtj-ngen? voc)r zooyer eeTr en ander niet reeds by de sta-
buten is v'as't;ge,stc.l-d,,

Een natuu.rll¡rk persoons een vereeniging, stichtingt
zedelyk l-ichaarne vennootscliap of corporatie" be.;oegd al-s
rechtspersoon op te 1;-re,len, kan lid worden var: den Bond docr
aanmelding by het Dagelyksch. Bestuu.r"

De onde:r het vor:j.g lÍd 'oedoelde lich.arnen' Sewoon lidzynde, uryzen een natuu-:rlyic persoou. aan, die" uitger-onderd
wat betreft het betalen der jaar-Lyksche contributier ais
ge\¡oon ]id, geen recbtspersoón zyrñ.e, voor en nalnens de onder
lid I genoemde rechtspersonen de rechten uitoefent en depiichten vervult aan het ge\À/one líd¡raatschap van niet-rechts-
persoon verbonden"

Het Dagel-yksch Bestuur van den Bond wyst de afdeeling-
aane v'iaaronder een zicln voor het gewone li-dnaatschap aanmel-
dend rechtspersoon zal ressorteereno

â. ."ililr*åiiñåt:;3åË*iåËu+å:"u3:il' r"r",, o*ober van her
loopend vereenigingsjaar aan het Dagelyksch Bestuur;b. verval-lenverklaring door het Algemeen Bestuur;

co royement wegens wanbetaling by besluit van het Algemeen
Bestuur;d, overl_yden;

Go ontbinden of ophouden te bestaan of te r:iet gaan van de
rechtspersoonJ-ykheid, voor zoover betreft de onder art.B
genoemdc ledcn;

een cn ander vcor zooveel noodig nader te regel-en by
Huishoudelylc Regienent van den Bond"

Het Algemeeil Beslu-ur van de.n Bcnd bestaat uit een voor-
zittcr en eõn ser:retaris, dj-e uj.t de gewone -l-cden'van den
Bond cloor de Geluidsti.chting wcrden benoemd voor dcn tyd van
] achtcreenvcigencle .jaren"Verder is h,et X.lfemeen Bestu.ur sa]nengesteld t¡:iü de voor-
zitters dcr afdeel-in$en en der onder art'l-9 loedoelde .¡erceni--
gingen of bunne by liuishor.r-deiyk Reg.lement aan te wy?gn ver-'
tegenwoordJ-gers, eventueel aangevuld met de in art'11 bedoel*
de personen,

Volgens by Huishoudel;rk Reglement van den Bond te stel--
1en regels kan het Algemeen Bestuur zich. aanvulLen met eon
of meer der by art,B lid 2 genoemde natuurlyke personen.

Deze worden aangemerkt als ]j-d van het Algemeen Bestuur
en hebben daarin vooi 3 achtereenvoigende jaren zitting"

Na verloop van den by b.et 2de ij-d l¡edoelden tydsduur
kunnen zy dooChet Algemeen Bestuur wederom in het Algemeen
Bes'cuur worden opgenomen met inachtneming van het by het 2de
lid bepa¿rlde"

De leden van het Algemeen Bestuur u/yzen uit hun nidden

) o

Art" 9,

o
Art.10.

l

Ärt.lL,

Art. l.2"
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Art" L3"

Art" 14"

J}rt" 15.

Art. l_6.

Art. !7.

Art. 18.

o

Art, 19.

een penningmeester aan, cie voor den tyd van J achtereen.-vcigencÌe ja-cen deze fl.riic-rie tva.ar.neemt".lla rre:rfoop v?n den_by het rsd-îiå beooerden tydsduurkan hij d:Lrect õpni.eur,v als'perrningmeð;ier v,¡orden aangcv¡ ezenùIIet Argemeen Bestuu.¡: ,;e:rgadert z,oc, rii-i,-;r,iryìs als ?,y';illiÍ;iltr:*dit nor:dis oc::dec'õ or z.:.áiru" ",'¿ìn hcb Ai.ger.eenrrcsillur hem dit verzoeken, dor,,h tennj.ns.o" rr*"uãã.rï'ir"" jatai.,,
¡.{*. ^.IJc-b Dagc-Lyksch Besl;Lr.ur van dc:: Bt¡ricl besiaat r,e,:rc¡.insi;eui-u ocì-n vco:rzibter, den secre'caris en oen pcnni:.rg;rrccs.l;er v1ình.e b Algeme eÌl Besbu.úr"
¡r.r<-. ^i,t:." 

functres in i'r.et Dagci-;rliscÌ:. Besi'ur zy.n dezeifdec1¿ìj .;?r_tvcl.ice zJl 't/err,-U.l-l_en j_n hei; :\Jge'een Bóstuetr,ue -ir).tcn_,r/aif.. heb Dage-lyiis,:h. Bcstùri:l zyn niet de da.geJ_yk_sche ici.ding de:r: bond=r"ii"r, be.ì_as.i;oilet vcrqadert' zoa <iiku,y-r-s de voorzittc..r dit noodigoordceit
De Lìr'rnd wcr,lt ver:tcgenivoo:rdigü dr)t).c het Dagei-yksr:hBestuur"

b-r -. - S-tu-kkenu urc llie de;n Iìr.r.n.ii bl.nden u ?re.hoevcrl rlel h.and.L-eeiie-
îìî.Ç-:î:r_vor;¡¡-¡.N1-;6;;ç e:0. s;er-,.neta.ris oli .,-¿;1 vc,or:zit-i;er en peït_.rirj:r8meestcr. .Lr. ì¡r::.t)r' .¡er::v¿rna-lng by on'r.s1-;enteni-s cor:r lletDagclyksch Ée si,u.r-rlr lÃ¡criit a.o,r",:1.:!_eno

IIo'b I)asro.l-Jiiscb Bcrsi;u.u:: j-s ber,.oegcì -bo¡ h.e:t ver:rich-ten var: atlõ :.räo¿åIiã[ãril"*"lke nood L g z,yn ie:r6e:;oigo r¡ar'besluiten van^gen a:l-gäm,.:ð:ro ve:rgaôer:i.::rg óf r/ån ecn îergade-ring ven b.e1; aigeloeã-ã gðsîu',-,", .vercis.:üt r,vorden -r;er na.komir:g'¡an statuten en-l:Iuj,shoucle.l_yk ii..giõÀerrt--.,rrn den Brrnd of noo-9is-zyn voor de dage lyicscr,b j-eitlì.ng -r'an de zake.n van denBond.
De bevoegdhcden, zoourel van het /iJ_gemeen Bestriu:: als van

*.",t^ltË:Hf::h Bestuúr-iuð"o.rr,, vcoï, zoor;er niet vastges.bei drrJ ue ùuaïuienr nader geregeld by tiui-snouderyi< Reg..r-enen-b,
ÏJet bestugr der afdeeli-ngen en der by art"r-g bedcelde

lgieenigingdn bestaat uit -een voorzitter en tenmin.ste zander:e i-eCen"
De voorzitter wordt na gehou-den o'¿erreg met het Dage-lykseh Bestuur', dé ;;;;ig; tõden zonder cverieg met het Da-gelyksch Bestuú:: gekozòn"ãoor de stember¡oegde Leden der af-deelingen of u:lËv_ ã"iìö bccloefci" "oéi"e"igíngen -¡o-Lgens

l,X.,'f:t:*::9:1{k néä¡ð'"rìi'..* rlerr Bond te steilen regels,worl{Q levens de taak en de be-¡oegdherien der afoeerinþen ender by art., 19 bedoeioð- 
"Ëioenigíngen vaststelt"

IIet Argeaeen Bestuur is bevoegd afdeer-',-ngênr werkeøulks verzoõkeri, ro* i*-'ãt.u.rr" da+; zy z,i.ch-bo.b een 1¡ereeni-ging met rech'bspersccr: ;oË¡*rO consol-i_deel:eno
¡.-^ r_ In afwyki.r:g.'ra.n het Ì;y a:rt"B ii-d 2 be paaide za]t eerl
:Y:g,1lige vereeni¡;ing cck te:: aanz_.i_en ,,,an .b.et aan.bal tera-i-gemeene 'rergade;.ã:Ln[. u:it te nren[en--stònmen als gewone .af-deeling worden aangencrkt.De statutc' eã nei hrri-"¡.orrdelylc r.gleneni; van de in ridI bedoelce \.rere(lnl[aing b;C;)eì,ren dc goec]ir:u:rlj:s -r¡an he-t l!.i.ge-leen Besturrr' -r;'â1r ir. "ín äonc.-en nog:en ñic+; :;.r: srti;,ci zyñ-me.i; destatuten en ¡.c J- ¡-,ii"r."rJ"l;; R:àï:ir'¿o;'-,/¿rn clc¡r Bo'rl "
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De naa-tn eener ond.er l-id 1 bedcelde vereeniging behoeft

de goedkeuring van h.et 1iJ-geneen Bestuur van den Bond.

Art. 2C" Minstens eenmaal- icr jaars v¡ordt een algemeene vergade-
ring gehouden"- Hierj-n wordt door Ìr.ei Dagelyksch Bestuur verslag ui-tge-
braclrt oveï zyn h,.andelingen geciurende het afgeloopen r¡ereeni-
6ingsjaarr en o\¡er den toesta:r.d van den lJond.- ne \{/yZJe gan byeen roepen Vall een algemeene ve::gadering
en de \¡ùyze Van uitoefenen Van het stenrecht wOrdenr.VoOI zoo-
ver niei by de Statuten geregetd, vastgesteld by Huishoude-
lyh rSegj-ern"eht r¡an den Bond'

De afdeeli.ngen wo::den, met inacht;neming van het by art'B
iid 2 bepa.alCe tõr algerneeile vergaderi-ng '¡ertegenwoordigddcor natilur:*yke persoñen in dien-z.in, dãt- een áfdee.l'ing buiterr
cien vc,or¿itter el;l ancle.re tot het /tlgemeen Bestuur behoo::ende
i,"eden worclt tãtoãg*nivoo.rdigd door 1 perso-cn, indien de7.e af-
deeh.ng )O of ininãe" g"*cttã lecle:n cn-rì¡ab; by meer dan 50 ieden
door zoovee--i- per,so:1en". al-s Ce afcieeling geh-eele of aangevangen'
veelr¡oriden vaà 5O .l.eclen onv*.a-t;n

De wyze \ran il.en.!ii;,vzì-ng c1e:: personen, die-de afdeelin-g ter
al¡iexne ene" vr:::¡4a d ;. r:.'.rìgl' ver:ìíe g.rn,vð o r,i i gen, wordt g er: e g e-l-d by
liuishoudelylc Reg-lenenb v¿ìn uen Bond,

Een of m.eer afôe e-li.n¡5en crÍ- ve::eer.:i-gi;rgen als- onder a:rt'.' i9
bedoetã, áf:."*" rrf t.ez,1*,;.-uun-naoer by-i.Iuì-sh'ri,lCr-;lyk-F'eg1ement-¡aÏl de:l'Bcnçl te bel.:aiãn ae¿iba-L ge\,vone ieden cnvat"bet:d, irunñ'en
scirri-ftel).k meb Opilarte .,¡an i:er te be,1¿rnCeien r>nder'werp 'i'oor--
zien ven een sc,h::iftelyt * tôðf : c¡ting den voo'rzj.iter r,'atl het
/tlgemeen BeJtnur verzoêl.cen een :eigemãene Yergade::j-ng byeen te
rcepene aan welk verzoek. ¿e-vðoräIttt"" b,inr.reñ l: rr¡eken na onl;-
vangst van dit verzoek ve:piicht j-s: gevolg te geven"

De bes1u.len der afdeel-Íngen en der rry art"l-9" bed¡elde Vel:-
eenigi-ngét ,y,o bevoegd .roo"utãrlen te doeñ ter behandeling op
een ãIgõneenä t""gndõ::ing" -ñurã-""orsiel--Len moeten door den
.¡ocrzi.ãter i4 dagãn voor"c',en datum der aigemeene vergadering
zyn ontvangen.

fn de algemeene vergaderingen, de vergadering;en der af-
deelingeñ en-ãer by a::t,Ï9 bedoõroe vereenlgingen en ín die
vari heî Algemeen eä lagetytcscn Bestuur v,¡ordt cver foorstellen
net geuoor,*ïeerderheid 0"""ããîAlá""ttgebrachte stemmen beslj-st'

Ieder volgens de Statui;" Àiemoeüoegd persoon kan niet
meer dan l- stem r:litbrenßeno

Verdere voorschriften ombrent stemmi.ngen worden vastge-
steld by Huisb.oudelyk Reglenent van dç¡ Bnnd'

Het lluj,shcudelyk Reglement wordt vastgesteld door het
Algemeen Besl;u.u-r.

Het regeJ.b clatgene, rivaarin by de Statuten niet is voor-
zien; het-*äg g"** Ëup"í:-ggen bevätten in s-bryd met de Sta-
tuterr 

"

De geldmi-ddel-en van den Bond bestaan uit contr¡.buties en
byclragen".rãi gewo.ite l-eden, ee:releden en leden-begunstigers en-
r'ócrtõ uit e:ristel-i-i-,:igen, legaten, giften, subsidies en toeval-
}-Lge hatenn

By iluish.cudely'k Reglement van den Bond wordt vastgesteld

ir -t- 1l¿tI Uó LLo

o

/irt " 22.

/trt. ?1,

o
Á.rt.. 2+.

.A.rt. 25,

1i¡t. 26,
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let percgntage, dat de afdeeli.ngeÐr de vereenigingen bedoeldin art.19 en de Geiuidstichtj-::g per jaar van de jãari-yks ont-vengen co¡atri.burties v¿ordt- tcegevrezen.
Itrt. 27, . $et 1t-l-gemeeil Be sturm h.eeft het reciit specia] e commj-s-sies i-n te ste'tlen."

Sa¡renst;e-il-:ilg, i;el,ak en we:;:kwyz,e iìe:r cc;nmlssies wor.Cl.eucloor het /r.l¡¡eix.eeit Besi;ur..,.r bepaa.ld,
Deze S't;a.-but;en lui:L:rien v¡it::den gewyzigd cp een daar'toe by-

eengêro(.inc_n a,'_gleriìeene irer¡.1acie::"ng m.et een mee_rde:he:Ld van
tenminste 2/1 de:r, r.ri.bgeb:rach'be geiC:-ge stemmenoIn deze ve.rgarlei::.ng m.oetçln -i:snÌni-nsl-:9 1/tl der ter alge-
meene verga,le:etng stembe'voegcle leden aa:tr,rrezi.g zyrìôfndien dj-t r¡ere-Lsoh.te ¿.lan+;al -Leden niet aalweri.g is.
kan tot Statu.tenuryzig-ing; v¡c:clen liesL.otei: op een 'oinnen. 4 we-
ken opnieuw uit te sc.Lrryven. r:n te lrouden algemeene vergade-
ri-ng rnet ?-/1 der ui-tge'br.¿l"olL'üe geidige stemmen en ongeacht het
aantal- stemÌ¡er,rc egde leCen,

Ullce wyziging der Statuten behceft de goedkeur:ing der
Geluidstj-chting, áivo::ens de air.nvraag tot Koninklyke goed-'
lreuring cp de gevryzigde Statuten worCt verzocht"

Deze wyzifij-ngen treden jn werking terstond na cle verkry-
ging cler Koninklyke goedkeur:ing,

De Bond kan ten a1len 'byde worden ontbonden, indien
daartoe wordt besloten net 2/7 aer op een uitsluitend daar-tce belegcle aigemeene vergadering uitgebrachte geldige stem-
men,

fn deze vergadering moeten tenminste 7/4 dev ter alge-
meene vergadering stembevoegde l-eden aanwezig zyrr,

Indi-en het vereischte ãantal der stembevoegde leden niet
aanwezig is, kan tot ontbinding wo::den besloten, i.ndien cp
een binnen 6 welcen opnieuw uib -te schryven en te horrcien alge-
megne vergaderi-ng met 2/1 ð,er op die verga.dering u.itgebrachte
gelcii-ge stemmen en ongeacht het-aantal aanwez"ige stenbevoegde
leden"

By ontbinding ",/an den Bond zal- de algemeene vergarie::i-ng
beslissen met j.naðht::Lening 'r¡an het bepaa.Lde by a::t "L'/CZ B"Wo ¡wat er met de eig:lndcnnen r¡an den Bond ,aa1 gescirieCen.llet beslu-it cct cntb:i.ni.ing nr.ret te'/ens bevat-ben aantl/y-
zing de;r personen, aan w:ie de vereffening der zaken wcrdt op-
gedragen"

fn geva11.en, lvaarin niet by de Statute.n is vcorr:íen,beslist het /ilgeneen Besj;uur en i-n spcedeischende gerrallen
het Dagelyksch Bestuu.r, dab r¡er?licht j-s de aidus geltomen
besluiten aan de eerstvolgende vergaderíng van het Äigemeen
Bestuur ter goeclkeuring voor te leggenq onverminderd denpli,:ht deze zoo noodig cok aa:t de eerstvolgende algemeene
vergaderi-ng ter bekrachtiging aan te bi-eden,

lrrt. 28,

o

"A,rt. 29.

o

I,rt, 70,


