Koninklijke Postzegelvereniging Ambiorix Tongeren

REGLEMENT
Art. 1. - Op 7 november 1928 had de stichtingsvergadering en de oprichting van de “ Cercle
Philatélique de Tongres – Postzegelkring van Tongeren” plaats.
Ter gelegenheid van de Culturele uitgifte op 12 maart 1962 werd de naam gewijzigd in
“ Postzegelvereniging AMBIORIX”. Op 11.05.1999 verkreeg de vereniging de titel van
Koninklijke.
Art. 2. – De vereniging stelt zich tot doel de filatelie te bevorderen.
Art. 3. - Het bestuur bestaat uit één voorzitter, één ondervoorzitter, één secretaris, één
schatbewaarder en een aantal leden volgens de noodwendigheden.
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van januari zijn 1/3 van de bestuursleden
uittredend. In de loop van de voorbije maand december worden de leden verwittigd van de
uittredende bestuursleden, die herkiesbaar zijn.
De nieuwe kandidaturen worden bij de voorzitter ingediend en dit tot 2 dagen voor de
algemene vergadering.
Het nieuwe bestuur duidt in zijn midden de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
schatbewaarder aan.
Art. 4. - Tweemaal per maand is er een algemene ledenvergadering. In principe
vinden die plaats op de 1ste donderdag van de maand om 20 u en de 3de zondag van de maand
om 10 u, behalve in de maanden juli en augustus.
Art.5. - Ieder lid kan een abonnement afsluiten bij de vereniging, die in de mate van het
mogelijke zorgt voor de levering van de nieuwe uitgiften van een bepaald land of thema.
Per onderschreven abonnement wordt een provisie gevraagd.
Wijzigingen aan en opzegging van een abonnement gaan als volgt in:
-

Belgische zegels: drie maanden na de aanvraag in mits afname van de reeds bestelde
zegels;

-

Buitenlandse zegels en themazegels: één jaar na de aanvraag.

Art.6. - Bij uittreding zal het lid geen aanspraak kunnen maken op het clubbezit.
Art.7. - Het huishoudelijk reglement wordt door het Bestuur opgesteld en goedgekeurd.

Art.8. – Er wordt een beperkt comité opgericht o dat bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter,
secretaris en schatbewaarder
Art.9. – De vereniging kan slechts ontbonden worden :
- bij 2/3 meerderheid in een tot dat doel samengeroepen bestuursvergadering en
- binnen één maand tot dat doel samengeroepen algemene ledenvergadering
waarbij 2/3 meerderheid de ontbinding bevestigt.
Indien met de ontbinding wordt ingestemd, neemt het bestuur de volgende maatregelen:
- inning van alle aan de vereniging verschuldigde bedragen;
- terugbetaling van de provisies en voorschotten aan de leden;
- aanzuivering van de openstaande rekeningen;
- bestuursleden die eigendommen van de vereniging beheren, brengen verslag uit over hun
beheer en dragen het actief of passief over aan de schatbewaarder;
- opzegging van alle lidmaatschappen en abonnementen;
- realisatie van het patrimonium
- opmaken van de eindbalans
Het bestuur zal beslissen over het resterend actief.
Art.10. - Wijzingen aan dit reglement kunnen alleen dan na goedkeuring van de leden, die tot
dit doel zijn samengeroepen.
In gevallen niet voorzien in dit reglement zal het bestuur beslissen.
Dit reglement werd in de algemene vergadering van 06 augustus 2015 goedgekeurd.

