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Toelichting	bevoegdheid	Algemeen	Bestuur	artikel	19,	lid2.		
	

Het Algemeen Bestuur dient elk jaar in de Algemene Vergadering door de leden te laten 
vaststellen tot welk bedrag zij bevoegd is besluiten te nemen zonder toestemming vooraf van 
de Algemene Vergadering. Het Algemeen Bestuur zal altijd in een Algemene Vergadering 
hierover achteraf verantwoording afleggen. 

Het Algemeen Bestuur vraagt toestemming aan de Algemene Vergadering op 10 
september 2022 dit maximumbedrag vast te stellen op €5000	voor	het	bestuursjaar	
2022-2023. 

Indien in een door het Algemeen Bestuur ingediende begroting posten opgenomen zijn die dit 
bedrag overschrijden, verleent de Algemene Vergadering toestemming aan het Algemeen 
Bestuur door goedkeuring van de begroting. 

 

	

HET ALGEMEEN BESTUUR 
Artikel 17 
1. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de Districtsfunctionarissen, genoemd in artikel 12, lid 1. 
2. Ieder lid van het Algemeen Bestuur kan, ongeacht het in artikel 12, lid 7 bepaalde, te allen tijde als zodanig worden geschorst of ontslagen. 

Ten aanzien van de Gouverneur, de Gouverneur-Elect, de Immediate-Past-Gouverneur, de Districtssecretaris en de Districtspenningmeester 
komt de bevoegdheid daartoe aan de Algemene Vergadering toe, na overleg met het Algemeen Bestuur. 
Ten aanzien van de Luitenant-Gouverneur komt de bevoegdheid daartoe aan de Divisie toe, die hem heeft gekozen. 
Als een besluit tot schorsing of ontslag door de Algemene Vergadering danwel de Divisie genomen moet worden, is daartoe een meerderheid 
van tweederde (2/3e) der geldig uitgebrachte stemmen vereist. 
Een lid van het Algemeen Bestuur kan als zodanig ontslag nemen door inzending van een schriftelijk bericht aan dat Bestuur, met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. 
Schorsing of ontslag als bedoeld in dit artikel houdt tevens in dat het betreffende lid is geschorst c.q. ontslagen als Districtsfunctionaris. 
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Artikel 18 
1. Het Algemeen Bestuur vergadert zo vaak als de Gouverneur of ten minste drie (3) andere leden van het Algemeen Bestuur dit noodzakelijk 

achten. 
2. Tenzij de Statuten of Reglementen anders bepalen, worden besluiten genomen met enkelvoudige meerderheid van stemmen. 
3. Bij (Huishoudelijk) Reglement kan de Algemene Vergadering nadere regels treffen inzake besluitvorming, vergaderorde en dergelijke. 
 
Artikel 19 
1. Het Algemeen Bestuur is, met verkregen goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, 

vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij het District zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich, tot zekerheidstelling, voor een schuld van een derde verbindt. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

2. Het Algemeen Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het nemen van besluiten en het verrichten van 
rechtshandelingen en investeringen, welke een door de Algemene Vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, alsmede voor: 
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van registergoederen; 
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan het District een bankcrediet wordt verleend; 
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een 

aan het District verleend bankkrediet; 
d. het aangaan van dadingen; 
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire 

maatregelen die geen uitstel kunnen lijden; 
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.. 

HET DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 20 
1. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de Gouverneur, de Immediate-Past-Gouverneur, de Gouverneur-Elect, de Districtssecretaris en 

de Districtspenningmeester. 
2. Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing. 

DE VOORZITTER (GOUVERNEUR) / VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 21 
1. De Gouverneur wordt in die hoedanigheid bevestigd door de Algemene Vergadering, op voorstel van het Algemeen Bestuur. 
2. Het District wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. 
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de Gouverneur tezamen met de Districtssecretaris of tezamen met de 

Districtspenningmeester. 
4. In voorkomende gevallen kunnen de Districtssecretaris en de Districtspenningmeester tezamen ook het District als  zodanig 

vertegenwoordigen. 
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