Verklarende woordenlijst

Verklarende Woordenlijst bij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken
Bezwaren
Belasten met een hypotheek.
Huishoudelijk Reglement
Een Huishoudelijk Reglement (kortweg HR) is een verzameling van regels bij (onder meer) verenigingen. Deze
regels ondersteunen doorgaans de Statuten.
In tegenstelling tot de Statuten is er echter geen gang naar de notaris nodig voor het wijzigen van het
Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement is ondergeschikt aan de Statuten. Dit wil zeggen dat de
Statuten gehanteerd worden, zodra het Huishoudelijk Reglement daarmee in tegenspraak is. Veelal wordt in de
Statuten ruimte gelaten voor verdere invulling van details in een Huishoudelijk Reglement.
In en buiten rechte vertegenwoordigen
Zowel als het rechtshandelingen (zoals het namens de NVWC tekenen van een contract) betreft als andere
handelingen (bijvoorbeeld het namens de NVWC spreken met vertegenwoordigers van de gemeente).
Minderjarig
Minderjarigen zijn mensen die jonger zijn dan een bepaalde leeftijd, en daardoor andere rechten en plichten
hebben dan volwassenen. In Nederland is men minderjarig tot de leeftijd van 18 jaar, tenzij men is gehuwd. Een
minderjarige kan niet geheel vrij over zijn persoon en zijn goederen beschikken. Die begrensde vrijheid is door
het recht gewild om de minderjarige te beschermen tegen onervarenheid of roekeloosheid.
Natuurlijk persoon
Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen),
afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als het enigszins kan ook -tijdstip,
geslacht en nationaliteit. Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte
opgemaakt in een gemeentelijk register.
Natuurlijke personen hebben niet allemaal dezelfde rechten en plichten. Minderjarigen kunnen bepaalde daden
niet rechtsgeldig stellen en zijn strikter beschermd dan meerderjarigen.
Ontbinding
Het beëindigen van de vereniging.
Ontzetting
Het ontnemen van het lidmaatschap.
Registergoederen
Registergoederen zijn goederen, waarvan bepaalde gebeurtenissen ingeschreven moeten worden in een
openbaar register. Alle onroerende goederen zijn registergoederen; zij worden ingeschreven bij het Kadaster.
Schorsing
Het voorlopig of tijdelijk niet uitvoeren van wederzijdse verplichtingen.
Statuten
Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals een
vereniging. Statuten zijn in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat (art. 2:66 en 2:177 Burgerlijk
Wetboek).
De statuten moeten met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het
handelsregister, terwijl een authentiek afschrift van deze akte van oprichting daar moet worden gedeponeerd (art.
2:69 en 2:180 Burgerlijk Wetboek).
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Vereffening
Vereffening is het laatste stadium in het ontbindingsproces van een rechtspersoon, na de formeel juridische
ontbinding, waarbij de lopende verplichtingen worden afgehandeld.
Vertegenwoordigingdbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden
Het is voldoende als twee bestuursleden namens de NVWC een contract ondertekenen: één is onvoldoende,
maar niet alle bestuursleden hoeven te tekenen.
Vervreemden
Vervreemding is een juridische term waarmee wordt aangeduid dat een goed in 'vreemde handen' overgaat,
zoals bij verkoop, verpachting en verhuur.
Wettelijk vertegenwoordiger
Een wettelijk vertegenwoordiger vertegenwoordigt een minderjarige bij rechtshandelingen.
Voor wettelijke vertegenwoordiging komen alleen specifieke personen in aanmerking, en dit is ook in de wet
vastgelegd:
• de ouders,
• een ouder en een stiefouder in het geval van gezamenlijk gezag,
• een voogd.
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