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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Artikel 1: 
Aan het bestuur is opgedragen het trachten te verwezenlijken van het door de 

vereniging gestelde doel. 
 

Artikel 2: 
De leden van de vereniging zijn omschreven in artikel 4 lid 2. Zij zullen zoveel 

mogelijk middelen aanwenden welke het verenigingsleven kunnen stimuleren 
en vooruit stuwen. Donateurs staan beschreven in artikel 6. 

 
Artikel 3: 

De leden betalen bij aanvang van het lidmaatschap, ongeacht het tijdstip 
gedurende het verenigingsjaar, de volledige jaarcontributie, zoals die wordt 

vastgesteld op een algemene ledenvergadering. Donateurs betalen eenzelfde 

bedrag als de leden. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de 
algemene ledenvergadering en bedraagt bij aanvang van de vereniging € 5,00 

per kalenderjaar. 
 

Artikel 4: 
Het bestuur, zie artikel 8 van de statuten, gekozen uit de leden van de 

vereniging op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en bestaat uit 5 
personen. Deze 5 personen kiezen uit hun midden een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. De zittingsduur is 3 jaar. 
Telkenmale treedt 1/3 deel van het bestuur af volgens onderstaand rooster: 

 Het eerste jaar na inwerkingtreding van de statuten de voorzitter en twee 
bestuursleden; 

 Het tweede jaar de secretaris en maximaal 2 bestuursleden; 
 Het derde jaar de penningmeester en maximaal 2 bestuursleden. 

De aftredende bestuursleden zijn tweemaal terstond herkiesbaar. 

 
Artikel 5: 

Het bestuur, zie artikel 10 van de statuten, vertegenwoordigt de vereniging.  
De voorzitter geeft leiding aan het dagelijks bestuur, (bestaande uit voorzitter, 

secretaris en penningmeester) zie artikel 10 lid 2. 
Hij heeft te allen tijde het recht stukken bij de secretaris in te zien en controle 

uit te oefenen op het financiële beleid van de penningmeester. 
De taken van de secretaris behelzen: 

 Het beheren van het archief; 
 Het verzorgen van de inkomende- en uitgaande post; 

 Alle verdere administratieve taken, die tot het terrein van de secretaris 
behoren. 
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De penningmeester heeft tot taak: 
 Het voeren van de financiële administratie; 

 Het doen van betalingen. Bedragen hoger dan € 75,00 geschieden alleen 
met toestemming van het dagelijks bestuur; 

 Alle rekeningen en nota's dienen op naam van de vereniging te worden 
gesteld; 

 De penningmeester mag niet meer dan €100,00 in kas houden; 
 De overige financiële middelen dienen op een, door het bestuur te bepalen 

wijze,rekening te worden gedeponeerd; 
 Legt voorafgaande aan de algemene ledenvergadering de balans en de 

staat van baten en lasten voor aan de kascontrolecommissie, zie artikel 14; 
 Het bijhouden van de ledenlijst. 

 

Artikel 6: 
Bij stemmen op een vergadering gelden, overeenkomstig artikel 12 van de 

statuten, de gewone meerderheid van stemmen. 
Bij het staken der stemmen over personen, beslist het lot, zie artikel 12 lid 5 . 

Bij het staken der stemmen over zaken wordt geacht, dat het voorstel is 
verworpen. 

Stemmen bij volmacht is toegestaan, zie artikel 12 lid 2. Blanco stemmen 
worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

Voor het stemmen wordt uit de aanwezige leden een stemtelcommissie 
benoemd, waarin 2 leden zitten, die geen deel uitmaken van het bestuur en 

die niet kandidaat staan voor datgene waarop de stemming betrekking heeft. 
Deze stemtelcommissie doet verslag aan de vergadering van de uitslag van de 

stemming en verricht eventueel de loting. 
De vergadering is bevoegd personen zonder schriftelijk stemming bij 

acclamatie te verkiezen of te herkiezen. 

Bij tussentijds aftreden van bestuursleden, wordt het bestuur intern voorzien 
tot aan de algemene ledenvergadering. 

 
Artikel 7: 

In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur, tot nadere goedkeuring door de algemene ledenvergadering. 

 
 

 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 18 april 2011. 

 


