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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
LEDEN
Artikel 1
a.
Leden zijn natuurlijke personen die zijn toegelaten tot het lidmaatschap.
b.
Het lidmaatschapschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het secretariaat. Bij afwijzing van een aanvraag
heeft de aanvrager recht op beroep bij de ALV (Algemene Leden Vergadering). De secretaris roept daartoe
de ALV bijeen, die, gehoord de partijen bij meerderheid beslist.
c.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn
opgenomen.
d.
Van leden wordt verwacht dat zij de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging naleven.
Daaronder wordt o.a. verstaan dat zij zich ten opzichte van elkaar, de vereniging en op evenementen waar zij
de vereniging vertegenwoordigen naar redelijkheid, billijkheid gedragen en de belangen van de vereniging
niet schaden. In geval van overtreding kan een lid worden berispt, geschorst, of worden geroyeerd.
e.
Op voorstel van het bestuur kan de ALV een lid wegens zijn/haar bijzondere verdiensten voor de vereniging
het predicaat ”Lid van Verdienste”, of ”Erelid” worden verleend.
f.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid, of door de vereniging kan elk moment in het verenigingsjaar
geschieden. Als het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft men de jaarlijkse bijdrage
voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
g.
Het verenigingsjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
h.
Donateurs zijn zij die de vereniging financieel ondersteunen met een door de ALV vast te stellen
minimumbijdrage. Zij hebben geen andere rechten en plichten t.o.v. de vereniging.
Artikel 2
a.
De hoogte van de contributie en het inschrijfgeld worden jaarlijks bij de behandeling van de begroting door
de ALV vastgesteld.
b.
De contributie dienst jaarlijks voor 1 juli te worden betaald. Op een door het bestuur nader te bepalen wijze
kan van genoemde termijn worden afgeweken.
c.
Het bestuur kan voor degenen die in de loop van het verenigingsjaar lid worden een evenredig deel van de
contributie voor het verenigingsjaar vaststellen.
d.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere situaties geheel, of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot het
betalen van de bijdrage te verlenen.

Bestuur
Artikel 3
a.

Het bestuur draagt er zorg voor dat aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. de inschrijving bij de KvK (Kamer
van Koophandel) van de statuten wordt voldaan. Dat betekent ondermeer dat het bestuur bij de KvK te
deponeert: een afschrift van de notariële akte, dan wel een authentiek uittreksel van de statuten, alsmede
de namen en woonplaatsen van de bestuurders aan wie door de statuten bevoegdheid is toegekend

Artikel 4
Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester. Zij vormen het dagelijkse bestuur. Aan
het bestuur kan één, of kunnen meerdere commissarissen worden toegevoegd, voor zover dat functioneel, nuttig en
noodzakelijk wordt geacht.
Artikel 5
De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
Artikel 6
De bestuursleden worden voor de tijd van 3 jaar gekozen. Elk jaar treedt één lid van het bestuur af volgens een door
het bestuur vast te stellen rooster. Leden van het dagelijks bestuur mogen niet tegelijkertijd aftredend zijn. Het
aftredende lid is direct herkiesbaar.
Artikel 7
De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs en algemene vergadering. Hij heeft het recht de discussies te
sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering over het onderwerp dat aan de orde is voldoende is ingelicht. Hij
zorgt voor de naleving van de statuten en huishoudelijk reglement
Artikel 8
De secretaris voert in naam van het bestuur de correspondentie, houdt afschriften van de uitgaande stukken en een
archief bij. Hij is tevens belast met het bijhouden van ledenregister. Hij verzendt de uitnodigingen voor de algemene
en bestuursvergaderingen. Hij brengt jaarlijks verslag uit aan de ALV, bedoeld in artikel 8 van de statuten. De
secretaris maakt de notulen (of laat dat maken) van de ALV en bestuursvergaderingen.
Artikel 9
De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging. Hij draagt zorg voor de inning van de
contributie, de inschrijfgelden en andere baten en inkomsten en het voldoen van alle betalingen. Hij houdt boek bij
van alle ontvangsten en uitgave. Voor uitgave boven €500 heeft hij een machtiging van het bestuur nodig. Hij doet
rekening en verantwoording aan de ALV, zoals bedoeld in artikel 8 van de statuten. Hij bewaart de financiële
bescheiden gedurende 5 jaar na de betrokken jaarafsluiting.
Artikel 10
Indien er een tussentijdse vacature ontstaat, zorgen de overige bestuursleden voor een behoorlijke verdeling van de
werkzaamheden. Zo nodig vullen zij de opengevallen plaats tot de eerstvolgende ALV aan met een door hen aan te
wijzen tijdelijk bestuurslid.
Artikel 11
De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustende bij afgetreden, of volgens
artikel 7b van de statuten, geschorste bestuursleden, moet binnen 14 dagen na schorsing of aftreding plaats vinden.
Vergaderingen
Artikel 12
De ALV, bedoeld in artikel 8 van de statuten, is de jaarvergadering, waarop onder andere de volgende zaken worden
behandeld:
a.
De verslagen van de secretaris en de penningmeester over het afgelopen jaar;
b.
Het verslag van de kascontrolecommissie over het afgelopen jaar;
c.

De verkiezing van de bestuursleden;

d.
e.
f.

De verkiezing van de leden en het plaatsvervangende lid van de kascontrolecommissie;
De begroting van het volgend verenigingsjaar;
De vaststelling van het inschrijfgeld en de contributie.

Artikel 13
Behalve in het geval genoemd in artikel 8 van de statuten, wordt een ALV gehouden:
a.
Wanneer het bestuur dat nodig acht;
b.
Als tenminste 20 leden het verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken onder opgaaf van
de onderwerpen die zij behandeld willen zien. Zo’n ALV moet binnen 2 maanden nadat het verzoek bij het
bestuur is binnengekomen worden gehouden.
Artikel 14
De uitnodiging voor een ALV moet tenminste 4 weken voor de datum aan de leden worden toegezonden met
vermelding van de agenda. Voorstellen die de leden op de ALV willen behandelen moeten tenminste 6 dagen voor
de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Bij later ingediende voorstellen beslist het bestuur of deze aan de
agenda worden toegevoegd
Artikel 15
Elk lid heeft toegang tot de ALV en kan daar persoonlijk zijn stemrecht uitbrengen. Ereleden hebben eveneens
toegang tot de ALV maar hebben geen stemrecht, tenzij zij voorheen tot de gewone leden hebben behoord.
Controle op de geldmiddelen
Artikel 16
De controle op het beheer van de penningmeester vindt tenminste eenmaal per jaar plaats door de
kascontrolecommissie.
Artikel 17
De kascontrolecommissie bestaat uit 3 leden die gekozen worden door de ALV, conform artikel 9 van de statuten. De
ALV wijst tevens een vervanger aan. De leden en de plaatsvervanger worden gekozen voor de duur van 3 jaar. Zij zijn
na het aftreden direct weer herkiesbaar voor de functie van plaatsvervanger.
Artikel 18
De kascontrolecommissie brengt schriftelijk verslag uit aan de ALV van haar bevindingen, conform artikel 8 van de
statuten.
Stemmen
Artikel 19
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 14 en 15 van de statuten en artikel 21 van het HR (Huishoudelijk
Reglement) worden alle besluiten met gewone meerderheid van stemmen genomen. Daaronder wordt verstaan:
meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 20
Niet geldige stemmen worden beschouwd:
a.
Blanco stembriefjes;
b.
c.
d.

Stembriefjes waarop overbodige namen, of andere mededelingen op staan;
Ondertekende stembriefjes;
Verminkte stembriefjes.

Artikel 21
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Bij schriftelijke stemming kunnen stemopnemers
optreden die door de voorzitter worden aangewezen
Artikel 22
Als bij een stemming over personen meer kandidaten zich beschikbaar hebben gesteld dan er vacatures zijn, zijn zij
op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht gekozen. Heeft bij de eerste stemming geen van de kandidaten de
meerderheid behaald, wordt een tweede stemming gehouden. Heeft bij de tweede stemming geen van de
kandidaten de meerderheid behaald, beslist het lot.
Artikel 23
Als bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Staken de
stemmen dan weer, wordt het voorstel verworpen.
Slotbepalingen
Artikel 24
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 25
Wijzigingen in het HR kunnen door de ALV worden aangebracht met meerderheid van stemmen. Deze wijzigingen
kunnen worden aangebracht op voorstel van het bestuur, of van tenminste 20 leden.
Aldus vastgesteld op de algemene leden vergadering op 29 maart 2017

