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1.

De vereniging 'stelt zich ten doel de bevordering van
de Brandweer-belangen
in de gemeente
Piershil.
Zij tracht dit doel te bereiken door al wat op brandweergebied in het algemeen en op die van Piershil in
het bijzonder betrekking
heeft, te bespreken en er
kennis van te nemen,
Artikel

2.

De leden worden onderscheiden in gewone, buitengewone en ere-leden.
Gewone leden zijn zij, die een
functie hebben bij de Brandweer, buitengewone leden.
zijn zij, die een functie hebben bekleed bij de Brandweer,' Ere-leden zijn zij die zich voor de vereniging
hebben verdienstelijk 'gemaakt
enjof wien het erelidmaatschap,
door de vereniging is aangeboden, en
dat hebben aangenomen.
Artikel

3.

Hij die lid van de vereniging wenst te worden kan
zich daartoe schriftelijk aanmelden bij het Bestuur en
zal eerst dan als lid worden toegelaten wanneer hij in
een functie bij de Brandweer zal zijn benoemd.
De functies in de Brandweer worden verdeeld door
de Commandant, die hiervoor advies kan vragen aan
het Bestuur,
Alle benoemingen
behoeven de goedkeuring van de Burgemeester.
Op de eerstvolgende
vergadering zal een nieuw. lid aan de vereniging worden voorgesteld.
Bij een eventueel tekort aan vrijwillige leden voor de
Brandweer kan het Bestuur de Burgemeester verzoeken
om ingevolge de Verordening op de Brandweer het benodigde personeel aan te wijzen, en daartoe een voordracht
indienen.
,
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Artikel

4.

Ieder lid ontvangt
een reglement der vereniging,
hetwelk tevens het bewijs van lidmaatschap is.
Zij die voor hun functie bij de Brandweer en hun
lidmaatschap
der Vereniging
wensen te bedanken
moeten hiervan schriftelijk kennis geven aan het Bestuur en zullen hun ontslag eerst kunnen verkrijgen
wanneer in bedoelde vacature zal zijn voorzien.
Artikel

5.

Elk gewoon of buitengewoon lid die de vereniging
verlaat zal onder geen enkele vorm aanspraak kunnen
doen gelden op de bezittingen der verenlgmg,
Artikel

6.

Het bestuur beSltaat uit 3 leden, t.w. een. voorzitter,
secretaris-penningmeester
en algemeen adjunct.
Een bestuurslid moet met meerderheid van stemmen
worden gekozen. Mocht bij de eerste stemming geen
meerderheid zijn verkregen, dan zal een tweede vrije
stemming worden gehouden, hiérna volgt zo nodig
een herstemming
tussen de twee personen, die de
meeste stemmen op zich verenigden.
Indien twee
personen een gelijk aantal stemmen hebben zal het lot
moeten beslissen.
De voorzitter
wordt rechtstreeks
door de vereniging
gekozen; de overige bestuursruneties worden onderling verdeeld.
Artikel

7.,

De voorzitter is belast met de leiding der vergaderingen.
De secretaris-penningmeester
houdt aantekening van
alles wat in de vergaderingen wordt behandeld, zorgt
voor het maleen en lezen der notulen, is belast met
de verzorging en behandeling der correspondentie en
het archief der vereniging hetwelk, voorzover dit niet,
voor direct gebruik
nodig is, wordt opgeborgen in
het gemeentehuis te Piershil.
Hij zal voorts de oproepingen verzorgen vcor de te houden vergaderingen,
een ledenlijst bijhouden en eenmaal per jaar leen verslag uitbrengen van de staat der vereniging.
Hij is verder belast met het 'geld,elijk beheer der ver-
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erugmg,
hij doet daarvan
jaarlijks
verslag, welk
verslag door een commissie van drie leden moet worden
gecontroleerd, alvorens tot goedkeuring kan worden
overgegaan.
De algemeen adjunct zal zo nodig de bestuursleden
welke verhinderd zijn vervangen.
Artikel

8.

De aftreding der bestuursleden wordt als volgt geregeld:
le jaar voorzrtter, 2e jaar secretaris-penningmeester
en 3e jaar algemeen adjunat. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar terwijl de aftreding zal
plaats hebben in de algemene ledenvergadering waarin
de verslagen van ,secretaris-penningmeester
zullen worden uitgebracht
(Jaarvergadering).
Bij" tussentijdse
vacatures zal hierin op de eerstvolgende vergadering
worden voorzien.
Artikel

9.

Bij niet of niet behoorlijke vervulling der functie kan
een bestuurslid worden ontslagen.
Dit ontslagbesluit
wo dt genomen met meerderheid van stemmen in leen
vergadering waarin minsteris 2/3 van het aantal leden
tegenwoordig is.
Artikel

10.

De vergaderingen worden onderscheiden in gewone,
bestuurs- en buitengewone vergaderingen. De bestuursvergaderingen
worden uitgeschreven
door de voorzitter, de gewone en Iederrvergadermgen
door het
Bestuur.
Het Bestuur vergadert
ten minste eenmaal per 3
maanden en ten minste eenmaal per jaar wordt een
algemene ledenvergadering
gehouden, welke vergadering 30 mogelijk in de maand Januari
zal plaats
hebben en dan tevens Jaarvergadering
zal zijn. Wanneer 8 leden daartoe een schriftelijk verzoek doen is
het Bestuur gehouden binnen 8 dagen een ledenvergadering uit t~ schrijven.
Artik1el 11.
Elk bestuurslid

en elk lid· is verplicht

de vergade-

ringen bij te wonen en bij mogelijke afwezigheid hiervan
vóór de aanvang der vergadering kennis te geven.
Artikel

12.

Elk lid heeft het recht voorstellen. te doen. Alle
voorstellen worden aan stemming onderworpen; over
personen wordt schriftelijk, over zaken hoofdelijk gestemd,
Bij staking van stemmen wordt het voorstel
geacht verworpen te zijn. Gewone leden hebben stemrecht, buitengewoneen ere-leden hebben een adviserende stem.
Artikel

13.

Tot het nemen van een besluit moet de grootste
helft der leden waaronder tenminste drie bestuursleden
aanwezig 2lijn.
Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan
eerst in behandeling worden genomen in een vergadering volgende op die waarin het voorstel is gedaan en
nadat de secretaris-penningmeester
de afwezige leden
hiervan schri.ftelijk zal hebben kennis gegeven.
Artikel

14.

Op de gewone vergaderingen
kunnen worden besproken de belangen der vereniging, de belangen der
Pierhilse Brandweer
en verder alle zaken het Brandweerwezen betreffende.
Daartoe kan het -Bestuur ook
iemand van buiten de .vereniging uitnodigen tot het
houden van een lezing, ook de leden hebben het recht
zulks te verzoeken. Op de Jaarvergadering
kunnen ook
bijdragen worden geleverd door de leden of genQdig-'
den.
Artikel

15.

De inkomsten der vereniging bestaan uit:
1e. Een jaarlijkse
contributie van ieder lid ten bedrage van f 1.-, waarvan het bestuur echter vrijstelling kan verlenen.
2e. Bijdragen van donateurs (minimum bijdrage f 2.50
per jaar).
3e. Inkomsten welke van de gemeente Piershil zullen 'worden verkregen.
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De van de gemeente ontvangen gelden zullen worden
gebruikt voor het bestrijden der kosten verbonden aan
het deelnemen van oefeningen en wedstrijden, het bezoeken van tentoonstellingen
en het houden van 'excursies op Brandweergebied.
De kosten van onderhoud, aanschaffing, vernieuwing
en herstelling van het materiaal roemen niet ten laste
van de vereniging.
Artikel

16.

Aile leden 2lijn verplicht de voorgeschreven oefeningen
bij te wonen en de hun opgedragen werkzaamheden
naar beste weten en kunnen te verrichten op straffe
van een gulden boete.
De algemene .verplichtingen zijn en blijven geregeld
in de Verordening
op de Brandweer der gemeente
Piershil.

Indien een lid der Brandweer in een andere functie
wenst te worden geplaatst verzoekt hij zulks schriftelijk aan den Commandant die hierop beslist na overleg
met het Bestuur, terwijl alle mutaties de goedkeuring
behoeven van de Burgemeester.
Op voorstel van de Commandant kan een lid worden
geroyeerd door het Bestuur onder opgaaf van redenen.
De gereyeerde heeft recht van beroep op de algemene
vergadering.
'Artikel

18.

Personen van buiten de gemeente, die een leidende
functie bekleden bij de Brandweer, kunnen met toestemming van het Bestuur op de vergaderingen worden
_toegelaten.
'--.
Artikel
In gevallen waarin
slist het Bestuur.

19.

dit reglement
Artikel

niet voorziet,

beo

20.

De veremgmg
kan niet worden ontbonden zolang
ten minste 10 leden haar voortdurend bestaan ver-

langen. Bij ontbinding zullen de bezittingen
overgedragen aan de gemeente PiershiJ.

worden

Aldus opgemaakt en vastgesteld in de oprichtingsvergadering der Brandweervereniging
"Piershil", gehouden op 11 September 1946.
S. HAMMER, Eere-Voorzitter.
C. v.

e,

JAGT, Voorzitter.

J. KRAAK, Secretaris-Penningmeester.
C. v. SCHOUWEN, Algemeen Adjunct.
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