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Doorlopende tekst van de statuten van de te Houten gevestigde vereniging: SH-Jong
(Organisatie van en voor slechthorende jongeren) zoals deze zijn komen te luiden na de
statutenwijziging geconstateerd bij akte op drieëntwintig december tweeduizend negen,
verredenvooreen*iii:T::l:11-J-"f lI'::::::lTl:-1"-rT:::9-I:1S1"p

Naam en Zetel.
Artikel '1.

1. De vereniging draagt de naam: SH-Jong (Organisatie van en voor
slechthorende jon geren).

2. Zij is gevestigd te Houten.
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Het Doel.
Artikel 3.

De vereniging heeft ten doel voor slechthorende jongeren die omgeving te scheppen

waarin ze als mens vollediger tot hun recht kunnen komen en daardoor stevlger

gefundeerd in het leven en maatschappij komen te staan'

Grondslao.
Artikel 4.

De vereniging gaat niet uit van een bepaalde geestelijke stromíng doch slechts vanuit

de innerlij[e óehoefte om slechthorende jongeren te steunen \n ziinlhaar strijd om het

bestaan in de ruimste zin van hetwoord, daarbij wetende, datsamen doen winnen is'

Middelen.
h 4:1. ^1 EAt Lll\Ët .r.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. voorlichting en belangenbehartiging;
b. het oprichten van plaatselijke clubs;

c. het organiseren van kampen, weekends en dergelijke;

d. het uitgeven van een Periodiek,
e. het bevorderen Van samenwerking en overleg met anCere organisaties;

f. alle overige wettige middelen;
Lidmaatschap.
Artikei 6,

1. Lid kunnen worden alle auditief beperkte jongeren die

communiceren, allen van twaalf tot en met dertig jaar'
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Donateurs.
Artikel 8.

1. Donateurs en vriend van- zijn zij, Ciejaarlijks een bijdrage geven aan de vereniging
of aan een afdeling van de vereniging.

4. Oproeping kan door het bestuur schriftelijk of per e-matl geschleden.

Hef Besïuli. "'-
Adikel 10.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden die door de

algemene vergadering worden gekozen voor minimaal een jaar en maximaal voor

drie jaar. Het rooster van aítreden wordt zo opgesteld, dat elk jaar een gedeeite

aítreedt. De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar. Degenen, die met tussentijdse

verkiezingen worden gekozen, nemen in het rooster van aítreden de plaats in van

het bestuurslid dat zrj oPvolgen.
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Het bestuur roept de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in een-vergadering
bijeen, teneinde over dit voorstel te beslissen.
Een besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid
van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, van de aanwezige leden in
een vergadering.
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