
STATUTEN 

NOORD NEDERLANDSE DUIK FEDERATIE 
DEFINITIES. 

Artikel 1. 
1. Waar in deze statuten wordt gesproken van "federatie", wordt daarmee bedoeld de vereniging NOORD 

NEDERLANDSE DUIK FEDERATIE (afgekort N.N.D.F.), gevestigd te Groningen.                                                       
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van "N.O.B." wordt daarmee bedoeld de NEDERLANDSE 

ONDERWATERSPORT BOND, gevestigd te Utrecht.                                   
3. Waar in deze statuten wordt gesproken van aangesloten vereniging wordt daarmee bedoeld de vereniging die lid 

is van de federatie, als genoemd in lid 1 van dit artikel.                                                          

NAAM EN ZETEL. 
Artikel 2. 
1. De vereniging draagt de naam: "NOORD NEDERLANDSE DUIK FEDERATIE."                                                  
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Groningen.       

DUUR EN BOEKJAAR. 
Artikel 3. 
1. De federatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.            
2. Het boekjaar en het verenigingsjaar lopen van één januari tot en met één en dertig december.                       
3. De bij de federatie aangesloten verenigingen vormen een district, zoals omschreven in de statuten en 

huishoudelijk reglement van de N.O.B.                               

DOEL EN MIDDELEN. 
Artikel 4. 
De federatie heeft ten doel om in de meest uitgebreide zin, de belangen van haar leden te behartigen.  
Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. het uitwisselen van technische kennis op het terrein van de onderwatersport;                                        
b. het informeren van de leden over duikplaatsen;            
c. het coördineren van evenementen.                           
d. het bevorderen van sociale contacten tussen de leden; 
e. het coördineren van opleidingen op het terrein van de onderwatersportbeoefening en van de aanschaf van 

materialen; 
f. het bevorderen van uniforme regelingen in de door de leden te beoefenen sport;                                     
g. het instellen van werkgroepen; 
h. het coördineren van propaganda activiteiten;              
i. het fungeren als intermediair tussen de leden en de N.O.B.; 
j. alle andere wettige middelen, welke voor het genoemde doel dienstig kunnen zijn. 
                                 

LEDEN. 
Artikel 5. 
1. Leden van de federatie kunnen zijn, de in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe gevestigde 

onderwatersport verenigingen, die bij de N.O.B. aangesloten zijn. 
2. In bijzondere gevallen, zulks ten beoordeling van het bestuur, kunnen ook andere dan de in lid 1 van dit artikel 

bedoelde verenigingen lid van de federatie zijn, mits ze als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 
6 bepaalde. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een onderwatersport vereniging verstaan een vereniging, die de 
beoefening van de onderwatersport ten doel heeft op een wijze, welke van positieve betekenis mag worden 
geacht, zowel voor de geestelijke en de lichamelijke volksgezondheid, alsmede het fysisch milieu.                     

4. Elk lid van de federatie dient twee personen aan te wijzen, hierna ook te noemen afgevaardigden, die het 
betreffende lid tegenover de federatie vertegenwoordigen. De afgevaardigden dienen lid van de betreffende 
vereniging te zijn.                                               

TOELATING 
Artikel 6. 



1. Een vereniging kan als lid van de federatie worden toegelaten, nadat het bestuur van die vereniging schriftelijk 
een verzoek dienaangaande bij het bestuur van de federatie heeft ingediend.                                  

2. Het bestuur beslist of een kandidaat-lid al of niet als lid wordt toegelaten.                                           
De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de betrokken 

vereniging. 
Indien het kandidaat-lid niet wordt toegelaten, wordt deze beslissing met redenen omkleed.                         

Indien een vereniging in eerste instantie niet is toegelaten, kan zij binnen veertien dagen na ontvangst van de 
kennisgeving in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten.  
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.                                                  

 Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, uiterlijk binnen zes maanden na 
ontvangst van het beroep. 

EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 7. 
1. Het lidmaatschap eindigt:                                  

a.  doordat de betreffende vereniging wordt ontbonden; 
b.  door opzegging door het lid; 
c.  door opzegging namens de federatie; 
d.  door ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.       
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris 
moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen te bevestigen. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 
eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren.                   

Opzegging van het lidmaatschap namens de federatie kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden 
door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na 
daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn gemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke 
verplichtingen jegens de federatie heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de 
vereisten, welke door de statuten voor het lidmaatschap mochten zijn gesteld. 
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer 
redelijkerwijs van de federatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).                                           

4.  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de federatie handelt, of de federatie op onredelijke wijze benadeelt. 
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van de 
reden(en), in kennis stelt.                             
De betrokkene is bevoegd binnen één  maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de 
algemene ledenvergadering.                                           
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
Het besluit den algemene ledenvergadering tot ontzetting, zal moeten worden genomen met tenminste twee/
derde meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

SCHORSING. 
Artikel 8. 
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zes maanden, ingeval het lid bij 

herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschap’s verplichtingen, of door handelingen of gedragingen het belang 
van de federatie in ernstige mate heeft geschaad.  

2. Van de schorsing wordt de betrokkene schriftelijk mededeling gedaan onder opgave van de reden(en).                
3. Gedurende de schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.                 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Artikel 9. 
1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht om de van de door 

de algemene ledenvergadering aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de federatie gebruik te maken 
overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de 
voorwaarden zoals die door de algemene ledenvergadering zijn of zullen worden vastgesteld.                                            

2. Leden betalen een contributie, waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 
3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn 

voldaan.                                                        
Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid 

verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. 
Een zodanig besluit wordt de betrokkene door de secretaris schriftelijk medegedeeld. 



5. Verenigingen van welke het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, of' die zijn geschorst, zijn 
over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaatsvindt, de contributie voor het gehele jaar 
verschuldigd, tenzij de vergadering anders besluit. 

BESTUUR. 
Artikel 10. 
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen oneven aantal van tenminste drie en 

ten hoogste negen personen die door de algemene ledenvergadering uit de afgevaardigden als bedoeld in artikel 5 
lid 4 worden benoemd, voor een periode van twee jaar. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar.                 

2. De benoemde bestuursleden houden op afgevaardigde te zijn De aangesloten vereniging dient voor hen een 
opvolger aan te wijzen.                                                   

3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig 
acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde den geldig uitgebrachte 
stemmen. 

4. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wondt door ontslag, eindigt door 
verloop van die termijn. 
Schorsing casus quo ontslag van een bestuurslid als lid of bestuurslid van de aangesloten vereniging waarvan hij 
ten tijde van de benoeming tot bestuurslid van de federatie afgevaardigde was, houdt tevens in schorsing casu 
quo ontslag van het bestuurslidmaatschap van de federatie.       

5. Beëindiging van het lidmaatschap respectievelijk bestuur’s lidmaatschap van een afgevaardigde van de door hem 
vertegenwoordigde vereniging, houdt tevens in, dat hij ophoudt afgevaardigde te zijn in de algemene 
ledenvergadering. 

6. Onverminderd het vorenstaande eindigt het bestuurslidmaatschap:                                                   
 a.  door overlijden;                                         
 b.  doordat het bestuurslid schriftelijk bedankt; 

c.  doordat het bestuurslid onder curatele wordt gesteld; 
 d.  door ontslag door de algemene ledenvergadering. 
  
Artikel 11. 
1. Het bestuur verdeelt de functies onderling, met dien verstande dat ingeval de algemene ledenvergadering zulks 

wenst, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in functie worden gekozen. 
2. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene ledenvergadering gehouden ten 

vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur 
voorgenomen algemene ledenvergadering. 

Artikel 12. 
1. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ten uitvoering van zijn taak, doen bijstaan 

door adviseurs of commissies, welke door het bestuur worden benoemd. 
2. De adviseurs en/of samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de algemene ledenvergadering 

bekend gemaakt. 
                                
Artikel 13. 
1. Het bestuur is belast met het besturen den federatie. De voorzitter en de secretaris gezamenlijk en bij hun 

ontstentenis hun respectieve plaatsvervangers zijn bevoegd de federatie in en buiten rechte te 
vertegenwoordigen. 
Ingeval van ontstentenis van ook de plaatsvervanger kan de voorzitter en/of secretaris schriftelijk een ander 
bestuurslid machtigen om hem te vertegenwoordigen bij het verrichten van een specifiek omschreven 
rechtshandeling. 

2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het huren, verhuren, kopen, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen 
en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de federatie zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor schuld van een derde verbindt.                             

3. Op het ontbreken van de in lid 2 bedoelde goedkeuring kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.  

BESTUURSVERGADERINGEN. 
Artikel 14. 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht.                                                  

De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht dagen. 
 Bestuursvergaderingen worden voorts bijeengeroepen zo dikwijls zulks met opgave van de te behandelen 

onderwerpen schriftelijk wordt verzocht door twee of meer bestuursleden.                                                
2. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere 

bestuursleden als leider der vergadering optreden.        
3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslagingen over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij 

het bestuur anders beslist.                                 



4. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. 
5. De secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen bestuurslid, houdt de notulen bij, tenzij het bestuur 

besluit te volstaan met een besluitenlijst. De notulen casu quo besluitenlijst worden door het bestuur vastgesteld.                                            
6. Besluiten kunnen door het bestuur slechts genomen worden in een vergadering, waarin tenminste de meerderheid 

van het totale aantal bestuurders aanwezig is. Bij gebreke van het quorum kunnen, ongeacht het aantal ten 
vergadering aanwezige bestuursleden, besluiten worden genomen op een volgende, tenminste acht dagen doch 
uiterlijk veertien dagen na de vorige, te houden vergadering.                                                        

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
Artikel 15. 
1. Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 

gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering het jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige 
bescheiden, rekening en verantwoording van het in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.                                    

2. De algemene ledenvergadering benoemt uit haar midden jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de 
jaarvergadering, een commissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, tot 
onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. 
De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haan bevindingen.  
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan een commissie zich door een deskundige 
doen bijstaan.                                                         

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haan desgewenst 
de kas en de waarden der federatie te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der federatie te geven.        

4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt de 
bestuursleden tot decharge.                                  

5. Indien de goedkeuring van de rekening wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering uit hun midden 
een andere commissie, bestaande uit drie of meer personen, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en 
verantwoording. 
Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. 
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar 
bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die 
maatregelen welke door haar in het belang van de federatie nodig geacht worden. 

Artikel 16. 
De algemene ledenvergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming. van een termijn van 

tenminste veertien dagen.  
De bijeenroeping geschiedt door een aan het secretariaat van de aangesloten verenigingen te zenden schriftelijke 
mededeling.  

2. Behalve de in artikel 15 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo 
dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen 
onderwerpen wordt verzocht door tenminste tien procent den leden.                                                            

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene 
ledenvergadering, welke zal moeten worden gehouden binnen vier weken na ontvangst van zodanig verzoek. 
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur wend ontvangen, geen 
gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het 
bestuur de algemene ledenvergaderingen bijeenroept.  

Artikel 17. 
1. Het aantal stemmen dat in de algemene ledenvergadering door een aangesloten vereniging kan worden 

uitgebracht is gelijk aan het aantal malen dat de aangesloten vereniging vijf en twintig leden telt. Indien de 
uitkomst leidt tot een gebroken getal vindt afronding plaats naar boven. Als peildatum voor het aantal leden 
wondt genomen één januari voorafgaande aan de betreffende ledenvergadering. 

2. Het bestuur van de aangesloten vereniging dient telkenjare tijdig aan de federatie een opgave te doen van het 
aantal op de peildatum ingeschreven leden, alsmede van de personalia van de afgevaardigden en van het aantal 
stemmen dat ieder hunner mag uitbrengen in de algemene ledenvergadering van de federatie.                           

3. Ieder den leden van het bestuur van de federatie heeft het recht tot het uitbrengen van één stem in de algemene 
ledenvergadering. 

4. Ieder lid van een aangesloten vereniging heeft toegang tot de algemene ledenvergadering der federatie.  
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.  

Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.           
6. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, 

tenzij in de wet of in deze statuten anders is bepaald. 
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan, geldig uitgebrachte stemmen, zodat onder andere niet in 
aanmerking komen, blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.                                               

7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit genomen is, is beslissend. Indien 
echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe 



stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk 
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.                                         

Artikel 18. 
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere 

bestuursleden als leider der vergadering optreden.  
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter der 

vergadering aangewezen afgevaardigde notulen gehouden.            

GELDMIDDELEN 
Artikel 19. 
De geldmiddelen den federatie bestaan uit:                     

a. N.O.B. bijdrage; 
b. contributies en andere bijdragen van de leden; 
c. subsidies; 
d. hetgeen door erfstelling, legaat of schenking wordt verkregen; 
e. alle andere baten. 

STATUTENWIJZIGING 
Artikel 20. 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe 

werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering meet tenminste één en twintig dagen bedragen.  

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ten behandeling van een voorstel tot statutenwijziging 
hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, 
waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen aan de leden doen toekomen.  

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering, waar tenminste 
drie/vierde van het totaal aantal leden den federatie aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde 
van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Artikel 2l. 
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot statutenwijziging 
wonden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden 
vergadering, waanbij met volstrekte meerderheid van stemmen kan worden besloten. 

Artikel 22. 
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen 

ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de federatie haar zetel heeft. 

Artikel 23. 
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan 
slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking. 

ONTBINDING EN VEREFFENING. 
Artikel 24. 
1. De federatie kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering, genomen met 

tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/
vierde van de leden aanwezig is. 

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot ontbinding worden 
besloten op een volgende, tenminste veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden 
vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit Artikel bedoelde vergaderingen meet worden medegedeeld, dat 
ten vergadering zal worden voorgesteld de federatie te ontbinden. 

 De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.  
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening 

door het bestuur.                                      
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen 

doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel den vereniging. 
6. Na de ontbinding blijft de federatie voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 



Gedurende de vereffening blijven de bepaling van de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht 
In stukken en aankondigingen die van de federatie uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de 
woorden "in liquidatie". 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
Artikel 25. 
1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, 

het bedrag den contributies, de werkzaamheden van het bestuur de vergaderingen, de wijze van uitoefenen van 
het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die in strijd zijn met de bepalingen van de wet 
of van deze statuten. 

Artikel 26. 
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of' het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 
De comparanten zijn aan mij notaris, bekend. 
Waarvan akte, in minuut is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard 
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.                    
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. 

F.J.Noorman.- J.M.M.Regtien.- P.G.Venerna.- E.R.Bossinade. 

Opgesteld op 31 maart 1982 


