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Kring Mars & Mercurius Gent / O-Vl v.z.w.  
 

STATUTEN 

 

Titel I Naam - Historiek - Zetel - Doel - Duur 

 

Artikel 1. Benaming en rechtsvorm 

De vereniging draagt de benaming “Kring Mars & Mercurius Gent / O-Vl”. Deze benaming wordt 

steeds gevolgd door de afkorting “v.z.w.”. 

De benaming is afgekort : “KMM-Gent/OVl vzw” 

Deze benaming en de rechtsvorm moeten voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, 

bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging. 

De Kring Mars & Mercurius Gent / O-Vl v.z.w. wordt verder genoemd de Kring. 

 

Artikel 2. Historiek 

Op 21 oktober 1930 was er de stichtingsvergadering van de feitelijke vereniging “Cercle 

Industriel et Commercial des ex-officiers et Officiers de Réserve Section des Flandres”.  

De benaming van deze vereniging evolueerde in de loop der jaren van “Cercle Industriel et 

Commercial des ex-officiers et Officiers de Réserve Section des Flandres” (vanaf 1930), “Mars & 

Mercure Section de Gand” (in 1945), “Mars & Mercurius Sectie Vlaanderen” (rond 1971) naar de 

huidige benaming “Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw Club Gent”. 

 

Artikel 3. Zetel 

Het adres van de zetel van de Kring is Gaspar de Craeyerstraat 2, 9000 Gent. 

De Kring ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. 

De Raad van Bestuur (hierna genoemd RvB) heeft de bevoegdheid, in geval van noodzaak, om 

de zetel te verplaatsen naar iedere andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement Oost-

Vlaanderen en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. 

 

Artikel 4. Doelstellingen  

Trouw aan Vorst en Vaderland en aan de wetten van het Belgische volk, in een geest van 

wederzijdse verstandhouding en respect voor elkaar stelt de Kring zich tot doel : 

1. de banden tussen Defensie en de Natie te versterken, 

2. de vriendschaps-, kameraadschaps-, en solidariteitsbanden onder de leden te 

ontwikkelen, 

3. de onderlinge steun en solidariteit onder de leden te bevorderen, meer bepaald op 

beroepsvlak, 

4. de uitbouw van professionele netwerken onder en door de leden te stimuleren, 

5. de verstandhouding, de verdraagzaamheid en de eendracht onder de diverse 

Gemeenschappen in België te bevorderen, 
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6. de morele waarden, het leiderschap en het ondernemerschap onder de leden uit te 

dragen, 

7. de herinnering aan grote gebeurtenissen uit het verleden te bewaren, 

8. de uitstraling van de Kring te bevorderen, 

9. de Europese gedachte te ondersteunen. 

De Kring ontzegt zich elke vorm van aansluiting bij of steun aan een groepering met politiek of 

partijpolitiek karakter. 

De Kring vermijdt elke vorm van betwisting of polemiek omtrent taal, godsdienst, politieke 

kleur, etnische afkomst of herkomst. 

 

Artikel 5. 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 

Titel II Lidmaatschap 

 

Artikel 6. De leden 

De Kring bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden die aan de doelstellingen van de 

Kring beantwoorden, de normen en de waarden van de Kring onderschrijven en ze uitdragen. 

Alleen de effectieve leden zijn drager van de maatschappelijke rechten in de Kring; zij kunnen 

deze slechts uitoefenen wanneer zij in regel zijn met de betaling van het lidgeld.  

De aanvraag tot lidmaatschap van effectieve leden wordt gericht aan de Secretaris volgens de 

richtlijnen in het Reglement van Inwendige Orde (hierna genoemd RIO). 

Deze personen dienen aanvaard te worden door de RvB volgens de procedure beschreven in het 

RIO.  

 1. Effectieve Leden 

a Officieren van het actief kader, reserveofficieren, Officieren buiten dienst of op rust 

gesteld en ere-Officieren van de Belgische Defensie, alsook  hun gelijkgestelden bij 

de Belgische Defensie. 

b De Officieren van de vroegere Rijkswacht vóór de demilitarisatie Wet 18 juli 1991. 

c Officieren en gewezen Officieren van de militaire krijgsmachten van geallieerde 

landen of van landen die de Europese Conventie van de Rechten van de Mens 

ondertekend hebben en die, naar het oordeel van de RvB, hun professionele taken 

eerbaar uitoefenen of uitgeoefend hebben in de militaire of openbare sector of 

bedrijfswereld of in een vrij beroep. 

d Personen die geen militair Officier zijn of geweest zijn, maar een toegevoegde 

waarde voor de Kring betekenen.  

e De Kring dient voor een meerderheid te bestaan uit effectieve leden vermeld in de 

punten a, b en c hierboven. 

 2. Toegetreden Leden 

a Ereleden :  

zijn eminente personen (zie RIO voor niet beperkende voorbeelden) voor de duur van 

hun mandaat. 

b “Toegetreden Leden” zoals bepaald in Artikel 28 punt 2 hierna, tot uitdoving. 

 

Artikel 7. Lidmaatschap – Toetreding 

1. Het lidmaatschap van effectieve leden is van onbeperkte duur en eindigt door vrijwillig 

ontslag, uitsluiting of overlijden van het lid. De formaliteiten van toetreding worden 

vastgelegd in het RIO. 

2. Er wordt een ledenregister bijgehouden zoals voorzien in de wet over de vzw's. 

3. Het aantal effectieve leden is onbeperkt zonder echter minder te mogen zijn dan vijf (5).  

4. Het maximum aantal toegetreden leden wordt jaarlijks bepaald door de RvB volgens de 
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regels van het RIO. 

5. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene 

Vergadering (hierna genoemd AV), komt uitsluitend toe aan de effectieve leden en niet 

aan de toegetreden leden. 

6. De toegetreden leden hebben enkel de rechten en verplichtingen hen toebedeeld door 

deze statuten. 

 

Artikel 8. Ontslag, schorsing en uitsluiting 

 1. Ontslag 

Effectieve en toegetreden leden kunnen op elk ogenblik ontslag nemen uit de Kring door 

een brief of e-mail te richten aan de Secretaris.  

Effectieve leden die hun lidgeld voor het lopende jaar, per 31 december van dat jaar, niet 

betaald hebben worden beschouwd als ontslagnemend. 

 2. Schorsing van deelname aan activiteiten  

Een effectief of toegetreden lid van de Kring dat :  

 a weigert de statuten van de Kring na te leven, toe te passen of ze overtreedt,  

 b en/of gerechtelijk vervolgd wordt of veroordeeld is voor wanbedrijven of misdaden,  

 c en/of zich met woorden, geschriften of daden beledigend uitlaat over de Koninklijke 

Familie,  

 d en/of de werking van de Kring ernstig verstoort, 

wordt met een gemotiveerde aangetekende brief verwittigd door de RvB dat hij/zij 

voorgesteld wordt om geschorst te worden van deelname aan  de activiteiten.  

Het lid wordt met dit schrijven uitgenodigd om te worden gehoord in de RvB. Zelfs bij 

afwezigheid van reactie neemt de RvB een beslissing over de schorsing binnen de twee 

(2) maanden na verzending van het aangetekend schrijven.  

De beslissing van de RvB wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven ter kennis 

gebracht van het betrokken lid. 

 3. Uitsluiting  

Een geschorst effectief of toegetreden lid kan worden uitgesloten door een bijzonder 

besluit van de eerstvolgende AV, waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de 

stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde effectieve leden vereist is. Het 

bedoelde lid heeft het recht gehoord te worden door de AV.  

Elke uitsluiting uit de Kring is definitief. 

 

Titel III Algemene vergadering 

 

Artikel 9. De Algemene Vergadering 

1. De AV bestaat uit de effectieve leden in regel met het lidgeld van het lopende jaar.  

2. De Voorzitter, de Ondervoorzitter en de Secretaris zijn automatisch respectievelijk 

Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris van de AV. 

3. De toegetreden leden mogen aanwezig zijn, zonder stemrecht. 

4. Bevoegdheden 

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen alleen door de AV uitgeoefend worden: 

a. de wijziging van de statuten; 

b. de benoeming en de afzetting van bestuurders;  

c. de benoeming en de afzetting van de rekeningtoezichters; 

d. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

e. de kwijting aan de bestuurders, de commissarissen en de rekeningtoezichters; 

f. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;  

g. de ontbinding van de vereniging;  
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h. de uitsluiting van een lid;  

i. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 

j. vastleggen van het jaarlijkse lidgeld.  

 

Artikel 10. De Algemene Vergadering - Vergaderingen 

1. De Gewone Algemene Vergadering (hierna genoemd GAV) heeft plaats in de loop van het 

eerste trimester volgend op het afgelopen boekjaar op de plaats en het uur vermeld in 

de uitnodiging. 

Zij wordt samengeroepen door de RvB, ten minste vijftien (15) kalenderdagen vóór de 

AV, per brief, via een periodiek tijdschrift, per e-mail of met elk ander geschikt 

communicatiemiddel. De agenda wordt bijgevoegd aan de uitnodiging. 

2. Een Buitengewone AV (hierna genoemd BAV) kan worden samengeroepen door de RvB 

alsook op schriftelijk verzoek aan de RvB van ten minste één vijfde (1/5) van alle 

effectieve leden in regel met hun lidgeld per brief, via een periodiek tijdschrift, per e-mail 

of met elk ander geschikt communicatiemiddel. De oproeping geschiedt zoals bepaald in 

de wet op de vzw's. 

 

Artikel 11. De Algemene Vergadering – Quorum en stemming 

1. Quorum AV 

De bepalingen voorzien in de wet op de vzw's zijn van kracht. 

2. Effectieve leden die niet op de AV aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere effectieve 

leden worden vertegenwoordigd. Elk effectief lid kan maximum twee (2) volmachten 

dragen. 

3. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of door geheime 

stemming. 

4. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting spreekt de AV zich, bij bijzondere 

stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders, aan de eventuele commissarissen of 

de rekeningtoezichters. 

5. Bij staking van stemmen zal de stem van de Voorzitter of van zijn vervanger 

doorslaggevend zijn. Bij een persoonsgebonden geval zal bij staking van stemmen geen 

beslissing genomen worden. 

6. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister. Ze worden tijdens de 

eerstvolgende AV goedgekeurd en vervolgens ondertekend door de Secretaris of een 

bestuurder.  

7. De notulen van de AV worden door het meest geschikte communicatiemiddel ter kennis 

gebracht van de leden, onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendmakingen. 

 

Titel IV Raad van Bestuur 

 

Artikel 12. Bestuur 

Het bestuur van de Kring wordt verzekerd door de RvB. 

De RvB vertegenwoordigt de vzw in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de 

bevoegdheid van de AV behoren.  

De RvB is samengesteld uit effectieve leden en beslist zelf over de verdeling van de functies. 

 

Artikel 13. De Raad van Bestuur – Samenstelling 

De Kring wordt bestuurd door een RvB samengesteld uit : 

1. een Voorzitter, 

2. een Ondervoorzitter, 

3. een Secretaris, 

4. een Penningmeester. 
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Ongeacht het aantal bestuursleden mag elk gewezen Voorzitter de beraadslagingen van de RvB 

bijwonen, evenwel zonder stemrecht.  

 

Artikel 14. De Raad van Bestuur – Benoeming en ontslag 

1. Voordracht van kandidaturen 

De Voorzitter, de Ondervoorzitter en ten minste één (1) bestuurslid dienen effectieve 

leden te zijn gesproten uit de kaders van officieren zoals bepaald in Artikel 6 Par 1.a. en 

1.b. hierboven. 

2. Benoeming 

Opengestelde vacatures worden ten minste twee (2) maanden voor de eerstvolgende AV 

door de Secretaris ter kennis gebracht van de effectieve leden bij middel van het meest 

geschikte communicatiemiddel. 

De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, dienen schriftelijk per gewone post 

of per e-mail verstuurd te worden naar de Voorzitter, ten minste één (1) maand vóór de 

AV. 

De bestuurders worden benoemd door de AV, bij gewone meerderheid van stemmen van 

de aanwezige of geldig vertegenwoordigde effectieve leden voor een periode van drie (3) 

jaar. Zij zijn herkiesbaar. 

3. Ontslag  

Ieder lid van de RvB kan zelf ook ontslag nemen door dit schriftelijk per gewone post of 

per e-mail te melden aan de Voorzitter. 

Het ontslag als bestuurder brengt automatisch het ontslag mee uit de functie binnen de 

RvB. 

4. Afzetting 

Een bestuurder kan te allen tijde worden afgezet door de AV die daarover beslist bij 

gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde 

effectieve leden.  

5. Publicatie 

De benoeming van de bestuurders en de beëindiging van hun mandaat worden openbaar 

gemaakt zoals vermeld in artikel 27 hieronder. 

 

Artikel 15. De Raad van Bestuur – Vergaderingen 

1. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De gemaakte kosten kunnen worden 

vergoed, mits voorafgaandelijke goedkeuring van de uitgave door de RvB. 

2. De RvB vergadert op uitnodiging van de Voorzitter of de Secretaris. Het is een college 

waarvoor alle bestuurders dienen uitgenodigd te worden. 

3. De RvB vergadert in principe elke maand. Hij mag niettemin zoveel maal vergaderen als 

de belangen van de Kring dit noodzaken en op aanvraag van ten minste één derde (1/3) 

van de bestuurders. 

4. De RvB wordt voorgezeten door de Voorzitter of in diens afwezigheid door de 

Ondervoorzitter zo niet door de bestuurder met de grootste bestuursanciënniteit.  

5. De RvB kan beraadslagen en geldig beslissen, wanneer de meerderheid van de 

bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit 

quorum niet bereikt is, kan een nieuwe RvB worden bijeengeroepen na een termijn 

bepaald in het RIO met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen 

ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. 

De RvB beslist bij eenvoudige meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig 

vertegenwoordigd. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de Voorzitter 

doorslaggevend. 

6. Elke bestuurder mag een volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder 

mag slechts drager zijn van één volmacht. De volmacht wordt vóór de vergadering 

afgegeven aan de Secretaris. Indien een bestuurder een effectief lid van buiten de RvB 

van de Kring afvaardigt heeft dit lid geen stemrecht. 

7. Van elke RvB worden er notulen opgesteld, die na goedkeuring door de eerstvolgende 

RvB, worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. Zij worden bewaard in een 
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notulenregister dat ter inzage ligt van de effectieve leden, in regel met hun lidgeld, die 

hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de wet. 

8. De RvB kan werkgroepen samenstellen. 

9. De RvB kan raadgevers aanduiden. 

 

Artikel 16. De Raad van Bestuur – Bevoegdheden  

1. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg 

en toezicht, verdeelt de RvB de bestuurstaken onder zijn leden. Deze verdeling van 

taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. 

2. Ten aanzien van derden is de Kring slechts geldig gebonden door de gezamenlijke 

handtekening van twee van de volgende bestuurders, naargelang van de 

beschikbaarheid van de Voorzitter, van de Secretaris of van de Penningmeester. 

 

Artikel 17. De Raad van Bestuur – Tegenstrijdig belang 

1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van 

vermogensrechtelijke aard heeft dat onverenigbaar is met een beslissing of een 

verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de RvB, moet hij dit meedelen aan de 

andere bestuurders vooraleer de RvB een besluit neemt. 

2. De betrokken bestuurder, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de 

beraadslaging en de stemming over het betrokken agendapunt. 

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid van de bestuurders 

1. De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden door de verbintenissen van de Kring. 

2. Tegenover de Kring en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de 

vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde 

in de wet en in de statuten. 

 

Artikel 19. Toezicht door een rekeningtoezichter  

1. Zolang de Kring voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de 

wet niet overschrijdt, benoemt de AV, bij gewone meerderheid, twee effectieve leden die 

geen bestuurders zijn als rekeningtoezichter voor de duur van één jaar. 

2. De rekeningtoezichters hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van 

controle over alle financiële verrichtingen van de Kring, met uitzondering van de 

opportuniteit van de uitgaven. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boekhouding 

en in het algemeen van alle financiële geschriften van de Kring. 

 

Titel V Inzagerecht leden en derden 

 

Artikel 20. Inzagerecht  

Het register van de notulen ligt op het adres van de maatschappelijke zetel ter inzage van de 

effectieve leden en van belanghebbende derden die hun inzagerecht, na afspraak, zullen 

uitoefenen overeenkomstig de wet. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de Secretaris 

of een bestuurder.  

 

Titel VI Lidgelden - Boekhouding – Vermogen 

 

Artikel 21. Lidgelden 

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de AV na overleg met de RvB van de 

Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw. Het zal niet hoger zijn dan tweehonderd vijftig (250) 

Euro. 

Ereleden dienen geen lidgeld te betalen. 
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De procedure voor de inning wordt vastgelegd in het RIO. 

 

Artikel 22. Financiering - Boekhouding - Financieel Beheer 

1. Financiering 

a. De Kring kan bijkomend worden gefinancierd onder meer door subsidies, toelagen, 

giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste 

wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de doelstellingen van de Kring 

te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. 

b. Daarnaast kan de Kring fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is 

met de wet. 

2. Boekhouding 

a. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

b. De boekhouding wordt gevoerd door de Penningmeester overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen. 

c. De RvB bereidt de jaarrekening en de begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de AV. De RvB ziet erop toe dat de jaarrekening en de overige in de wet 

vermelde stukken na goedkeuring door de AV worden neergelegd ter griffie van de 

Rechtbank van Koophandel, of indien de wet dit vereist, binnen de dertig (30) dagen 

bij de Nationale Bank van België. 

3. Financieel beheer 

De RvB mandateert de Penningmeester voor alle boekhoudkundige bescheiden, 

ontvangstbewijzen, kwijtingen en alle financiële verrichtingen, maar blijft de uiteindelijke 

verantwoordelijke voor het financieel beheer van de Kring. De RvB kan bepaalde 

bestuursleden mandateren om aangetekende en andere stukken, waarden of voorwerpen 

af te halen bij publieke of privé instellingen.  

 

Artikel 23. Het vermogen van de Kring  

1. De effectieve en toegetreden leden van de Kring kunnen geen aanspraak maken noch 

hun recht laten gelden met een schuldvordering op het maatschappelijk vermogen van 

de Kring uit hoofde van hun lidmaatschap. 

2. De erfgenamen of rechthebbenden van een overleden effectief of toegetreden lid kunnen 

geen recht doen gelden op het maatschappelijk vermogen. Ze kunnen evenmin de 

betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de 

rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vorderen. 

 

Titel VII Ontbinding - Vereffening 

 

Artikel 24. Ontbinding en vereffening van de Kring 

1. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, 

kan enkel de AV tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald is in de wet. Ingeval 

van vrijwillige ontbinding benoemt de AV, of bij gebreke daaraan de rechtbank, één of 

meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden. 

2. Tot vrijwillige ontbinding van de Kring kan door de AV worden besloten wanneer twee 

derde van zijn effectieve leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, met een 

meerderheid van vier vijfde (4/5) van de stemmen. 

3. Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt is kan een BAV samengeroepen worden ten 

vroegste 15 kalenderdagen na de eerste AV. Deze BAV kan geldig beslissen ongeacht het 

aantal geldig vertegenwoordigde leden met een meerderheid van vier vijfde (4/5) van de 

stemmen. 

4. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, 

overgedragen aan de Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw of aan een vereniging met 

gelijkaardige of aanverwante maatschappelijke doelen of aan één of meerdere goede 

werken (zonder politiek karakter) die zich bij voorkeur toeleggen op de belangen van 
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militairen, gewezen militairen of hun families. De AV die tot de ontbinding besluit zal op 

voorstel van de RvB de bestemmeling(en) aanduiden. 

 

Titel VIII Algemene schikkingen - Overgangsbepalingen 

 

Artikel 25. Algemene schikkingen 

De modaliteiten voor toepassing van deze statuten worden bepaald door het RIO. 

Bij dit RIO mogen alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de 

statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, zonder strijdig te zijn 

met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, en kan aan de leden alles worden 

opgelegd wat in het belang is van de Kring en wettelijk is. 

 

Artikel 26. Allerlei 

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld is de gecoördineerde wet van 27 

juni 1921 van toepassing. 

 

Artikel 27. Openbaarmaking 

De verplichte bekendmakingen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en in het Belgisch 

Staatsblad dienen te worden uitgevoerd door de Secretaris conform de wet. 

 

Artikel 28. Overgangsbepalingen 

1. “Ereleden” ingeschreven vóór 29 januari 2015 blijven in de categorie “Ereleden”. 

2. “Toegetreden Leden” ingeschreven vóór 29 januari 2015 kunnen overgaan in de 

categorie “Effectieve Leden” na aanvaarding door de RvB. Indien ze niet in aanmerking 

komen om voorgedragen te worden als effectief lid blijven ze in de categorie 

"Toegetreden Leden" volgens de oude statuten van de Koninklijk Kring Mars & Mercurius 

vzw. Het lidgeld voor deze leden is hetzelfde als deze van de effectieve leden. 

3. “Leden voor het leven” die een éénmalige bijdrage betaald hebben en als dusdanig 

ingeschreven zijn vóór 29 januari 2015 blijven “leden voor het leven” maar worden niet 

meer aangeworven door de Kring. 

4. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting tot 31 december van het 

daaropvolgende jaar. 

 

 


