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NNoonn  bbiinnddiinngg  ––  FFrreeee  ttrraannssllaattiioonn  ooff  GGeerrmmaann  VVeerrssiioonn  

  

CC  OO  NN  SS  TT  II  TT  UU  TT  II  OO  NN  

  

  

§§      11  NNaammee,,  SSeeaatt  

  

    ((11))  TThhee  aassssoocciiaattiioonn  ccaarrrriieess  tthhee  nnaammee  ""JJoohhnn  FF..  KKeennnneeddyy  FFrriieennddsshhiipp  CCeenntteerr  ee..VV..""  aanndd  iiss  ooffffiicciiaallllyy  eennttrreedd  iinnttoo  tthhee  VVeerreeiinnssrreeggiisstteerr..  

    ((22))  TThhee  aassssoocciiaattiioonn  wwiillll  hhaavvee  iittss  ddoommiicciillee  iinn  BBeerrlliinn..  

  

§§    22  PPuurrppoossee::      NNoonn--pprrooffiitt,,  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  

  

    ((11))  TThhee  aassssoocciiaattiioonn’’ss  ggooaallss  aarree  eexxcclluussiivveellyy  aanndd  ddiirreeccttllyy  nnoonn--pprrooffiitt  bbaasseedd  iinn  tthhee  sseennssee  ooff  §§§§  5511  ffff..AAOO..  

  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  iiss  ttoo  eennccoouurraaggee  iinntteerrnnaattiioonnaall  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  pprroommoottee  eedduuccaattiioonn  aanndd  ssuuppppoorrtt  yyoouutthh  pprroojjeeccttss..  

  TThhee  aassssoocciiaattiioonn  ffuullffiillss  iittss  ppuurrppoossee  mmaaiinnllyy  bbyy  ooppeerraattiinngg  iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  cchhiillddrreenn  aanndd  yyoouutthh,,  ffoorr  eexxaammppllee  ddaayy  ccaarree  cceenntteerrss,,  aanndd  bbyy  

oorrggaanniizziinngg  aaccttiivviittiieess,,  ooffffeerriinngg  ppoossssiibbiilliittiieess  ttoo  bbrriinngg  ttooggeetthheerr  AAmmeerriiccaannss  aanndd  GGeerrmmaannss  iinn  BBeerrlliinn//BBrraannddeennbbuurrgg  aanndd  eennccoouurraaggiinngg  

ccuullttuurraall  eexxcchhaannggee..  TThhee  aassssoocciiaattiioonn  aaiimmss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ggooaallss  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  ffrriieennddsshhiipp,,  bbyy  eennaabblliinngg  bbiiccuullttuurraall  

iinntteerraaccttiioonn,,  aass  eexxeemmpplliiffiieedd  bbyy  tthhee  JJoohhnn  FF..  KKeennnneeddyy  SScchhooooll..  

    ((22))  TThhee  aassssoocciiaattiioonn  iiss  nnoonn--pprrooffiitt  bbaasseedd;;  iitt  ddooeess  nnoott  pprriimmaarriillyy  ppuurrssuuee  eeccoonnoommiicc  ppuurrppoosseess..    TThhee  aassssoocciiaattiioonn’’ss  rreessoouurrcceess  mmaayy  oonnllyy  bbee  

uusseedd  ffoorr  iittss  ssttaattuuttoorryy  ppuurrppoosseess..  MMeemmbbeerrss  ddoo  nnoott  rreecceeiivvee  bbeenneeffiittss  oouutt  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn’’ss  ffuunnddss..  NNoo  ppeerrssoonn  iiss  aalllloowweedd  ttoo  ggaaiinn  

pprrooffiitt  ffrroomm  eexxppeennsseess  rreennddeerreedd  ffoorr  aa  ppuurrppoossee  ddiivveerrttiinngg  ffrroomm  tthhee  aassssoocciiaattiioonn’’ss  ggooaallss  oorr  iiss  aalllloowweedd  ttoo  rreecceeiivvee  uunnpprrooppoorrttiioonnaatteedd  

ccoommppeennssaattiioonnss..  

TThhee  mmeemmbbeerrss  ddoo  nnoott  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  aassssoocciiaattiioonn’’ss  rreessoouurrcceess..  

  

§§      33  FFiissccaall  yyeeaarr  //  CClluubb  yyeeaarr  

  

  TThhee  ffiissccaall  yyeeaarr  ooff  tthhee  JJFFKK  FFrriieennddsshhiipp  CCeenntteerr  ee..VV..  wwiillll  bbee  iiddeennttiiccaall  wwiitthh  tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr..  ((CChhaannggee  ooff  ccoonnssttiittuuttiioonn  2288//1100//11999922))  

  TThhee  CClluubb  yyeeaarr  iiss  iiddeennttiiccaall  ttoo  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  aanndd  rruunnss  ffrroomm  AAuugguusstt  11sstt  tthhrroouugghh  JJuullii  3311sstt..  

  

§§      44  OOffffiicceess  

  

    ((11))  TThhee  ooffffiicceess  wwiitthhiinn  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  aarree  vvoolluunntteeeerr  ppoossiittiioonnss..  

    ((22))  SShhoouulldd  tthhee  aammoouunntt  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  oouuttwweeiigghh  wwhhaatt  ccaann  bbee  rreeaassoonnaabbllyy  eexxppeecctteedd  ooff  tthhoossee  hhoollddiinngg  vvoolluunntteeeerr  ooffffiicceess,,  aa  bbuussiinneessss  

mmaannaaggeerr  aanndd//oorr  aassssiissttiinngg  ppeerrssoonnnneell  ffoorr  ooffffiicceess  oorr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  cclluubb  ffaacciilliittiieess  mmaayy  bbee  hhiirreedd..  

  

§§      55  MMeemmbbeerrss  

  

((11))  TThhee  aassssoocciiaattiioonn  iinncclluuddeess  rreegguullaarr  mmeemmbbeerrss,,  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  aanndd  hhoonnoorraarryy  mmeemmbbeerrss..  

((22))  FFaammiillyy  mmeemmbbeerrss  aarree  rreellaattiivveess  lliivviinngg  ttooggeetthheerr  iinn  tthhee  ssaammee  hhoommee  wwiitthh  tthhee  rreegguullaarr  mmeemmbbeerr    

    ((33))  HHoonnoorraarryy  mmeemmbbeerrss  wwiillll  bbee  aannnnoouunncceedd  aass  ddeeccllaarreedd  iinn  §§  1122..  

  

§§      66  AAttttaaiinnmmeenntt  ooff  MMeemmbbeerrsshhiipp  

  

((11))  EEvveerryy  ppeerrssoonn  rreeggaarrddlleessss  ooff  nnaattiioonnaalliittyy,,  aaggee,,  sseexx,,  rraaccee  oorr  rreelliiggiioonn  iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  aaccqquuiirree  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  aassssoocciiaattiioonn..    MMiinnoorrss  

uunnddeerr  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee  nneeeedd  wwrriitttteenn  ppaarreennttaall  ppeerrmmiissssiioonn..  

((22))  Admission requires submission of a written application upon which the board decides.  Upon signing the application, the 

applicant acknowledges the constitution of the John F. Kennedy Friendship Center e.V., which can be viewed at the business 

office of the association or on the Internet at www.jfkfc.org.  

    ((33))  MMeemmbbeerrsshhiipp  ccaann  bbee  aaccqquuiirreedd  aatt  aallll  ttiimmeess,,  hhoowweevveerr  aa  ffuullll  cclluubb  yyeeaarr''ss  ffeeee  mmuusstt  bbee  ppaaiidd..  

  

§§      77    RRiigghhttss  ooff  MMeemmbbeerrss  

  

((11))  AAllll  mmeemmbbeerrss  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  uussee  tthhee  ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  aanndd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aallll  aaccttiivviittiieess  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  oorr  aass  

ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..  

((22))  AAllll  rreegguullaarr  mmeemmbbeerrss  aanndd  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  aatttteenndd  ggeenneerraall  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn..    RReegguullaarr  mmeemmbbeerrss,,  iiff  tthheeyy  

aarree  oovveerr  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee,,  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  vvoottee..  

    ((33))  HHoonnoorraarryy  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  tthhee  ssaammee  rriigghhttss  aass  rreegguullaarr  mmeemmbbeerrss..    HHoowweevveerr,,  tthheeyy  aarree  eexxeemmpptt  ffrroomm  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  

dduueess..  
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§§      88  OObblliiggaattiioonnss  ooff  MMeemmbbeerrss  

  

  AAllll  mmeemmbbeerrss  aarree  oobblliiggeedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ggooaallss  ooff  tthhee  JJFFKK  FFrriieennddsshhiipp  CCeenntteerr  aass  eexxpprreesssseedd  iinn  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  

dduuttiieess    nneecceessssiittaatteedd  tthheerreebbyy..    MMeemmbbeerrss  aarree  bboouunndd  ttoo  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  ttoo  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  aanndd  tthhoossee  ooff  

ootthheerr  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  

  

  

  

§§      99  MMeemmbbeerrsshhiipp  FFeeeess  

  

  AAllll  rreegguullaarr  mmeemmbbeerrss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  aa  yyeeaarrllyy  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeee..  TThhee  aammoouunntt  dduuee  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  

aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  cclluubb  yyeeaarr  ffoorr  tthhee  uuppccoommiinngg  cclluubb  yyeeaarr..  The membership dues are to be paid to the club by August 1st of every 

club year.  

  

§§    1100  TTeerrmmiinnaattiioonn  ooff  MMeemmbbeerrsshhiipp  

  

TThhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  eennddss::  

((11))  bbyy  ddeeaatthh  

((22))  bbyy  ssuubbmmiittttiinngg  aa  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ddeeccllaarriinngg  tteerrmmiinnaattiioonn  uuppoonn  nnoottiiccee  ooff  oonnee  mmoonntthh  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  mmoonntthh..    

TThhee  oobblliiggaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeee  iinn  ffuullll  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  iinn  pprrooggrreessss  rreemmaaiinnss  uunnaaffffeecctteedd  bbyy  tteerrmmiinnaattiioonn..  

((33))  bbyy  eexxppuullssiioonn..  

DDeeppoossiitteedd  ffeeeess  wwiillll  nnoott  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd,,  nneeiitthheerr  iinn  ppaarrtt  nnoorr  iinn  ffuullll..  

  

§§    1111  LLoossss  ooff  MMeemmbbeerrsshhiipp  

  

((11))  AA  mmeemmbbeerr  ccaann  bbee  eexxppeelllleedd  ffrroomm  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  bbyy  aa  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  iiff  tthhee  mmeemmbbeerr::  

((aa))  ccuullppaabbllyy  sseerriioouussllyy  ddaammaaggeess  tthhee  rreeppuuttaattiioonn  ooff  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  oorr  vviioollaatteess  hhiiss  oorr  hheerr  dduuttiieess  uunnddeerr  tthhee  aassssoocciiaattiioonn’’ss  

ccoonnssttiittuuttiioonn  mmoorree  tthhaann  oonnccee,,  oorr  

((bb))  iiss  ppaasstt  dduuee  oonn  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeeess  ffoorr  lloonnggeerr  tthhaann  tthhrreeee  mmoonntthhss  aanndd  ddeessppiittee  wwrriitttteenn  wwaarrnniinngg  iinn  wwhhiicchh  eexxppuullssiioonn  ffrroomm  tthhee  

aassssoocciiaattiioonn  iiss  mmeennttiioonneedd  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ddooeess  nnoott  ppaayy  tthhee  ppaasstt  dduuee  aammoouunnttss..  

((22))  TThhee  ddeecciissiioonn  rreeggaarrddiinngg  eexxppuullssiioonn  mmuusstt  ccoonnttaaiinn  rreeaassoonnss  tthheerreeffoorr  aanndd  tthhee  mmeemmbbeerr  mmuusstt  bbee  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthhiiss  iinn  wwrriittiinngg  bbyy  

rreeggiisstteerreedd  mmaaiill  aatt  tthhee  mmeemmbbeerr’’ss  llaasstt  aaddddrreessss  kknnoowwnn  ttoo  tthhee  aassssoocciiaattiioonn..  TThhee  ddeecciissiioonn  iiss  aallssoo  eeffffeeccttiivvee  iiff  tthhee  mmaaiill  iiss  rreettuurrnneedd  aass  

uunnddeelliivveerraabbllee..  

((33))  TThhee  mmeemmbbeerr  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppeeaall  tthhee  BBooaarrdd’’ss  ddeecciissiioonn  aatt  tthhee  GGeenneerraall  MMeemmbbeerrsshhiipp  MMeeeettiinngg..  TThhee  aappppeeaall  mmuusstt  bbee  mmaaddee  wwiitthhiinn  

oonnee  mmoonntthh  ooff  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ddeecciissiioonn  oonn  eexxppuullssiioonn..  TThhee  BBooaarrdd  mmuusstt  tthheenn  iinncclluuddee  tthhee  aappppeeaall  oonn  tthhee  aaggeennddaa  ooff  tthhee  nneexxtt  

rreegguullaarr  GGeenneerraall  MMeemmbbeerrsshhiipp  MMeeeettiinngg..  UUnnttiill  tthhee  mmeeeettiinngg  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  iiss  oonn  hhoolldd..  TThhee  GGeenneerraall  MMeemmbbeerrsshhiipp  MMeeeettiinngg  wwiillll  

ddeecciiddee  oonn  tthhee  eexxppuullssiioonn..  

  

§§    1122  HHoonnoorraarryy  MMeemmbbeerrsshhiipp  

  

HHoonnoorraarryy  mmeemmbbeerrsshhiipp  iiss  ggrraanntteedd  tthhrroouugghh  aa  pprrooppoossiittiioonn  mmaaddee  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  iiss  aaggrreeeedd  ttoo  bbyy  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ggeenneerraall  

aasssseemmbbllyy..  

  

§§    1133  DDiivviissiioonnss  ooff  tthhee  JJFFKK  FFrriieennddsshhiipp  CCeenntteerr  

  

      TThhee  ttwwoo  ddiivviissiioonnss  ooff  tthhee  FFrriieennddsshhiipp  CCeenntteerr  aarree  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  aasssseemmbbllyy..  

  

§§    1144  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

  

    ((11))  The Board of Directors, on which only club members of age are eligible to serve, consists of 5  members. It needs to include at 

least two members who are native English speakers and at least two members who are native German speakers. It needs to 

include at least one parent from the JFKFC hort and at least one parent from a JFKFC kita  

((22))  TThheessee  ffiivvee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aarree  eelleecctteedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttwwoo  yyeeaarrss  bbyy  tthhee  ggeenneerraall  aasssseemmbbllyy..  

    ((33))  TThhee  oolldd  BBooaarrdd  rreemmaaiinnss  iinn  ooffffiiccee  uunnttiill  aa  nneeww  ddiirreeccttoorraattee  iiss  eelleecctteedd..  

    ((44))  SShhoouulldd  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  rreessiiggnn  bbeeffoorree  hhiiss  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  hhaass  eennddeedd,,  tthhee  bbooaarrdd  mmaayy  aappppooiinntt  aa  ssuucccceessssoorr  ttoo  sseerrvvee  tthhee  

rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  tteerrmm..  

    ((55))  TThhee  BBooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  aassssiiggnnss  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppoossiittiioonnss  ttoo  eeaacchh  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss::  

  --  pprreessiiddeenntt  

  --  vviiccee--pprreessiiddeenntt  

  --  sseeccrreettaarryy  
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  --  ttrreeaassuurreerr  

  --  aasssseessssoorr  

    ((66))  PPaaiidd  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  tthheeiirr  ddiirreecctt  rreellaattiivveess  mmaayy  nnoott  bbee  eelleecctteedd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss..  

    ((77))  TThhee  BBooaarrdd  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  mmaatttteerrss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  JJFFKK  FFrriieennddsshhiipp  CCeenntteerr,,  uunnlleessss  aappppooiinntteedd  ttoo  aannootthheerr  ooffffiiccee  bbyy  tthhee  

ccoonnssttiittuuttiioonn..    TThhee  mmaaiinn  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  ccaalllliinngg  ffoorr  ggeenneerraall  mmeeeettiinnggss  aanndd  wwrriittiinngg  tthhee  aaggeennddaa,,  eexxeeccuuttiinngg  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  

ggeenneerraall  mmeemmbbeerrsshhiipp  mmeeeettiinnggss,,  oovveerrsseeeeiinngg  tthhee  bbuuddggeett  aanndd  bbooookkkkeeeeppiinngg  aanndd  iissssuuiinngg  aa  yyeeaarrllyy  rreeppoorrtt..  

((88))  TThhee  BBooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  rreepprreesseennttss  tthhee  JJFFKK  FFrriieennddsshhiipp  CCeenntteerr  iinn  jjuuddiicciiaall  pprroocceeeeddiinnggss  aanndd  iinn  aallll  ootthheerr  aaffffaaiirrss  hhaavviinngg  aa  ffiinnaanncciiaall  

wwoorrtthh  uupp  ttoo  55,,000000  EEuurroo  bbyy  tthhee  pprreessiiddeenntt,,  tthhee  vviiccee--pprreessiiddeenntt  oorr  tthhee  ttrreeaassuurreerr  ssiinnggllyy,,  oorr  ttwwoo  ootthheerr  ooffffiicceerrss  jjooiinnttllyy..    IInn  mmaatttteerrss  

iinnvvoollvviinngg  aa  ggrreeaatteerr  ssuumm,,  ttwwoo  ooffffiicceerrss  mmuusstt  aallwwaayyss  rreepprreesseenntt  tthhee  BBooaarrdd..  

((99))  AA  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  mmuusstt  ttaakkee  ppllaaccee  wwhheenn  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ooffffiicceerrss  pprreesseenntt  rreeaassoonnss  ffoorr  aa  mmeeeettiinngg..    AAllssoo,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  

sshhoouulldd  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  oonnccee  mmoonntthhllyy..  TThhee  ddiirreeccttoorraattee  iiss  ccoommppeetteenntt  ttoo  ppaassss  rreessoolluuttiioonnss  wwhheenn  aallll  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvviitteedd  aanndd  aatt  

lleeaasstt  tthhrreeee  mmeemmbbeerrss  aarree  pprreesseenntt..    DDeecciissiioonnss  aarree  ffiinnaall  wwhheenn  vvootteedd  uuppoonn  bbyy  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhoossee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..    SShhoouulldd  

aa  vvoottee  bbee  ttiieedd,,  tthhee  pprreessiiddeenntt  aanndd  iinn  hhiiss  aabbsseennccee  hhiiss//hheerr  vviiccee--pprreessiiddeenntt  ddeecciiddeess  tthhee  vvoottee..  TToo  tthhee  eexxtteenntt  tthhee  llaaww  ddooeess  nnoott  

ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffyy,,  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  bbee  mmaaddee  iinn  wwrriittiinngg,,  tteelleeggrraapphhiiccaallllyy,,  oorraallllyy,,  aass  wweellll  aass  bbyy  tteelleepphhoonnee,,  ee--mmaaiill,,  oorr  

ootthheerr  ffoorrmm  ooff  eelleeccttrroonniicc  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  wwhheenn  eevveerryy  BBooaarrdd  MMeemmbbeerr  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  mmaakkiinngg  tthhee  ddeecciissiioonn..  

((1100))  BBooaarrdd  MMeemmbbeerrss  ppeerrffoorrmm  tthheeiirr  dduuttiieess  oonn  aa  vvoolluunnttaarryy  bbaassiiss..  TThheeyy  ccaann  bbee  ccoommppeennssaatteedd  ffoorr  tthheeiirr  aaccttuuaall  eexxppeennsseess..  TThhee  BBooaarrdd  

MMeemmbbeerrss  ccaann  rreecceeiivvee  aa  ffllaatt  rraattee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  §§  33  NNrr..  2266aa  EESSttGG..  

  

§§    1155  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  

  

((11))  AAtt  tthhee  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  eeaacchh  rreegguullaarr  aanndd  hhoonnoorraarryy  mmeemmbbeerr  wwhhoo  iiss  ooff  aaggee  hhaass  aa  vvoottee..    AA  vvootteerr  mmaayy  aappppooiinntt  aannootthheerr  mmeemmbbeerr  aass  

pprrooxxyy,,  bbuutt  mmuusstt  ddoo  ssoo  iinn  wwrriittiinngg..    AA  pprrooxxyy  mmuusstt  bbee  nneewwllyy  aappppooiinntteedd  ffoorr  eeaacchh  mmeeeettiinngg..    OOnnee  mmeemmbbeerr  mmaayy  rreepprreesseenntt  nnoo  mmoorree  

tthhaann  tthhrreeee  pprrooxxyy  vvootteess..  

    ((22))  TThhee  ggeenneerraall  aasssseemmbbllyy  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr::  

  aa))    RReecceeiivviinngg  aanndd  aacccceeppttiinngg  tthhee  ttrreeaassuurreerr''ss  rreeppoorrtt  ffoorr  tthhee  pprreevviioouuss  ffiissccaall  yyeeaarr..  

  bb))    PPaassssiinngg  aa  rreessoolluuttiioonn  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  cclluubb''ss  bbuuddggeett..  

  cc))    RReelleeaassiinngg  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss..  

  dd))    VVoottiinngg  iinn  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  aanndd  aacccceeppttiinngg  tthheeiirr  wwiitthhddrraawwaallss..  

  ee))    MMaakkiinngg  ddeecciissiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  aabboouutt  ddiissbbaannddiinngg  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  

  ff))    NNaammiinngg  hhoonnoorraarryy  mmeemmbbeerrss..  

  gg))    eexxcclluussiioonn  ooff  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn..  

  hh))    sseettttiinngg  tthhee  aammoouunntt  aanndd  dduuee  ddaattee  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeeess..  

  

§§    1166  CCaalllliinngg  aa  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ((AAsssseemmbbllyy))  

  

((11))    AA  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  mmuusstt  ttaakkee  ppllaaccee  eevveerryy  yyeeaarr  bbeeffoorree  MMaayy  3311sstt..  IItt  mmuusstt  bbee  aannnnoouunncceedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  iinn  wwrriitttteenn  ffoorrmm  

oorr  vviiaa  EE--mmaaiill  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  wweeeekkss  pprriioorr  ttoo  tthhee  sscchheedduulleedd  mmeeeettiinngg..    AAnn  aaggeennddaa  mmuusstt  aaccccoommppaannyy  tthhee  aannnnoouunncceemmeenntt..  

    ((22))  EEvveerryy  mmeemmbbeerr  mmaayy  rreeqquueesstt  aa  cchhaannggee  iinn  tthhee  aaggeennddaa  iiff  pprreesseenntteedd  iinn  wwrriittiinngg  aatt  lleeaasstt  oonnee  wweeeekk  pprriioorr  ttoo  tthhee  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg..  

  

§§    1177  EExxcceeppttiioonnaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  

  

  AAnn  eexxcceeppttiioonnaall  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  iiss  ttoo  bbee  ccaalllleedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  iiff  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  rreeqquuiirree  ssuucchh  aa  

mmeeeettiinngg  oorr  wwhheenn  aatt  lleeaasstt  oonnee  tteenntthh  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt,,  ssttaattiinngg  ppuurrppoosseess  aanndd  ggooaallss  ffoorr  tthhee  mmeeeettiinngg..  

  

§§    1188  PPaassssiinngg  RReessoolluuttiioonnss  aatt  tthhee  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  

  

((11))  The president is required to preside over the general meeting, or in his/her absence, the vice-president or the treasurer. In 

the absence of all of the above, a member of the general meeting is to be elected to chair the meeting.   

((22))  aa))  AAllll  bbuussiinneessss  mmaatttteerrss  ccaann  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  iinn  aatttteennddaannccee  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg  pprroovviiddeedd  tthhaatt  aa  

ddiiffffeerreenntt  mmaajjoorriittyy  iiss  nnoott  ssttiippuullaatteedd  iinn  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn..  

  bb))  AA  cchhaannggee  iinn  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ccaann  oonnllyy  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhrreeee  qquuaarrtteerrss  ((33//44))  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  iinn  aatttteennddaannccee  aatt  tthhee  

mmeeeettiinngg,,  iiff  aallll  tthhee  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  bbeeeenn  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  tthhee  pprrooppoosseedd  cchhaannggee  iinn  wwrriitttteenn  ffoorrmm  oorr  vviiaa  EE--mmaaiill  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  wweeeekkss  iinn  

aaddvvaannccee  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..    

((33))  AA  ppeerrssoonn  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  eelleecctteedd  oonnttoo  tthhee  BBooaarrdd  iiff  hhee//sshhee  rreecceeiivveess  tthhee  rreellaattiivvee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  vvaalliidd  vvootteess  ccaasstt..  

((44))                TThhee  rreessoolluuttiioonnss  aarree  ttoo  bbee  nnootteedd  iinn  tthhee  pprroottooccooll  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  sseeccrreettaarryy..  

  

§§    1199  CCoommmmiitttteeeess  

  

  TThhee  BBooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  sseett  uupp  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  aaddvviissee  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthhee  aassssoocciiaattiioonn..  

  

  

  



  --  44  ––  

  

  

  

§§    2200  AAuuddiittoorr  

  

((11))  TThhee  GGeenneerraall  MMeemmbbeerrsshhiipp  MMeeeettiinngg  wwiillll  sseelleecctt  aann  aauuddiittoorr  aannnnuuaallllyy,,  wwhhoossee  wwiillll  aauuddiitt  wwhheetthheerr  tthhee  aaccccoouunnttss  aarree  bbeeiinngg  pprrooppeerrllyy  

mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  bbeeiinngg  pprrooppeerrllyy  uusseedd  eeaacchh  yyeeaarr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..  TThhee  aauuddiittoorr  wwiillll  ccoonnffiirrmm  

tthhiiss  iinn  aa  ssiiggnneedd  wwrriittiinngg..  

((22))  TThhee  aauuddiittoorr  ccaannnnoott  bbee  aa  BBooaarrdd  MMeemmbbeerr..  TThhee  aauuddiittoorr’’ss  aaccttiivviittiieess  aarree  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  aa  vvoolluunnttaarryy  bbaassiiss..  

((33))  TThhee  aauuddiittoorr  wwiillll  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  GGeenneerraall  MMeemmbbeerrsshhiipp  MMeeeettiinngg  rreeggaarrddiinngg  tthhee  rreessuullttss  aanndd  wwiillll  rreeccoommmmeenndd  tthhee  rreelleeaassee  ooff  tthhee  

BBooaarrdd..  

((44))  TThhee  aauuddiitt  ccaann  ttaakkee  ppllaaccee  bbyy  aann  iinnddeeppeennddeenntt  eexxppeerrtt  ((ttaaxx  ccoonnssuullttaanntt,,  aattttoorrnneeyy,,  aauuddiittoorr))  eennggaaggeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  aannnnuuaallllyy  ttoo  

ppeerrffoorrmm  tthhee  aauuddiitt..  TThhee  iinnddeeppeennddeenntt  eexxppeerrtt  ccaannnnoott  bbeelloonngg  ttoo  aannyy  oorrggaann  ooff  tthhee  aassssoocciiaattoonn..  TThhee  aauuddiittoorr  wwiillll  pprroovviiddee  aa  rreeppoorrtt  

ttoo  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  tthhee  GGeenneerraall  MMeemmbbeerrsshhiipp  MMeeeettiinngg  rreeggaarrddiinngg  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  aauuddiitt  aanndd  wwiillll  rreeccoommmmeenndd  tthhee  rreelleeaassee  ooff  tthhee  

BBooaarrdd..  TThhee  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  eexxppeerrtt  wwiillll  bbee  mmoonneettaarriillyy  ccoommppeennssaatteedd..  

  

§§    2211  LLiiqquuiiddaattiioonn  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  

  

  ((11))  TThhee  oorrggaanniizzaattiioonn  mmaayy  bbee  ddiissbbaannddeedd  oonnllyy  aatt  aa  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  bbyy  aa  vvoottee  ooff  mmoorree  tthhaann  ffoouurr  ffiifftthhss  ((44//55))  ooff  tthhee  vvaalliidd  vvootteess..  

  ((22))  IIff  tthhee  ggeenneerraall  aasssseemmbbllyy  ddooeess  nnoott  pprreessccrriibbee  ootthheerrwwiissee,,  tthhee  pprreessiiddeenntt  aanndd  tthhee  vviiccee--pprreessiiddeenntt  jjooiinnttllyy  aarree  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  lliiqquuiiddaattee  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn..  

((33))  TThhee  ccaappiittaall  rreemmaaiinniinngg  aatt  tthhee  lliiqquuiiddaattiioonn  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ""VVeerreeiinn  ddeerr  EElltteerrnn  uunndd  FFrreeuunnddee  ddeerr  JJFFKKSS  ee..VV..""  

wwhhoo  aarree  ttoo  uussee  iitt  ssoolleellyy  aanndd  eexxcclluussiivveellyy  ffoorr  nnoonn--pprrooffiitt,,  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ppuurrppoosseess..  

    

TThhee  oorriiggiinnaall  ccoonnssttiittuuttiioonn  wwaass  ffoouunnddeedd  oonn  MMaayy  1133tthh,,  11998833..  

NNeeww  ccoonnssttiittuuttiioonn  oonn  OOcctt..  2277tthh  22000033  
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