HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.G.V.
ARTIKEL 1
Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
ARTIKEL 2
De vereniging onderkent alleenstaande leden en leden als echtpaar of feitelijk
partnerschap.
ARTIKEL 3
a. De contributie van de in artikel 2 genoemde categorieën van leden wordt jaarlijks,
op advies van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
b. De contributie wordt jaarlijks, door de leden vóór 1 januari aan de penningmeester
voldaan.
c. Leden, die drie maanden na deze datum de contributie nog niet hebben voldaan,
kunnen door het bestuur worden geroyeerd.
d. Leden worden hieromtrent, door het bestuur schriftelijk in kennis gesteld.
ARTIKEL 4
a. Het bestuur telt een oneven aantal leden.
b. Het bestuur stelt jaarlijks een rooster van aftreden vast.
c. Een bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af en is herkiesbaar.
d. De voorzitter en secretaris treden nimmer gelijktijdig af.
e. Bestuursleden kunnen niet langer, dan negen achtereenvolgende jaren lid zijn
van het bestuur, tenzij in een uitzonderlijke situatie in het belang van de
vereniging, naar het oordeel van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering
verlenging van de termijn van negen jaar noodzakelijk wordt geacht.
f. In geval van tussentijdse vacatures in het bestuur, wordt daarin voorzien door het
bestuur.
g. Over de wijze, waarop in de tussentijdse vacature is voorzien wordt in de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering verslag gedaan en besloten.
h. Tussentijdse verkozen bestuursleden treden af in het jaar van degene in wiens
plaats zij zijn gekozen.
i. Bestuur, leden en de Algemene Ledenvergadering kunnen kandidaten
voordragen voor het bestuur.
j. Kandidaatstelling voor bestuurslidmaatschap dient schriftelijk, tenminste 14 dagen
voor de Algemene Ledenvergadering, te worden gedaan.
ARTIKEL 5
a. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur van de
vereniging.
b. Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse leiding en de organisatie van de
vereniging, het beheer en de administratie van de financiële middelen van de
vereniging en de organisatie van het secretariaat.

Artikel 6….
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ARTIKEL 6
a. Het bestuur vergadert tenminste drie keer per jaar.
b. Het bestuur vergadert zo dikwijls, als het Dagelijks Bestuur van de vereniging dit
nodig acht.
c. Het bestuur vergadert eveneens, indien drie leden van het bestuur een
vergadering noodzakelijk achten.
d. Het bestuur besluit met meerderheid van stemmen.
e. Het Dagelijks Bestuur kan ook besluiten nemen, zonder te vergaderen, mits alle
leden van het bestuur zich schriftelijk hebben verenigd met het te nemen besluit.
ARTIKEL 7
a. Een Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris van het bestuur vier
weken voor de datum, waarop zij plaats zal vinden uitgeschreven.
b. Tot de Algemene Ledenvergadering hebben toegang:
(1) Alle leden van de verenging ex artikel 2 van dit Huishoudelijk Reglement.
(2) Personen, die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
c. Alleen leden hebben stemrecht.
d. Het is mogelijk bij volmacht te stemmen. Een volmacht dient schriftelijk voor de
aanvang van de vergadering aan de secretaris te worden overhandigd.
e. De agenda bevat, behoudens hetgeen in de statuten is geregeld, in ieder geval
de volgende punten:
(1) Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van het
voorafgaande verenigingsjaar.
(2) Het jaarverslag van de secretaris.
(3) Het jaarverslag van de penningmeester.
(4) Het verslag van de kascommissie.
(5) Decharge van het bestuur.
(6) Bestuursverkiezing.
(7) Vaststelling van de contributie.
(8) Verkiezing van de kascommissie.
(9) Rondvraag.
f. Leden kunnen agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering indienen.
Dergelijke voorstellen dienen twee weken voor de datum, waarop de Algemene
Ledenvergadering wordt gehouden schriftelijk te worden ingediend bij de
secretaris.
ARTIKEL 8
a. Het bestuur is bevoegd, zo dikwijls als dit nodig wordt geoordeeld, een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit te schrijven.
b. Een Buitengewone Algemene Ledenvergadering kan eveneens op verzoek van
tenminste 30 leden worden uitgeschreven.
c. Deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering wordt gehouden binnen zes
weken na de datum, waarop daartoe is besloten, dan wel om werd gevraagd.
d. Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen zijn besloten vergaderingen.
e. Besluiten van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering hebben dezelfde
rechtskracht als beslissingen, die zijn genomen in een Algemene
Ledenvergadering.
Artikel 9 ….
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ARTIKEL 9
a. In de gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement en/of de Statuten niet
voorzien, beslist het bestuur.
b. Een dergelijk besluit wordt genomen met meerderheid van stemmen.
c. Van een dergelijk besluit brengt het bestuur in de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering of Buitengewone Algemene Ledenvergadering verslag uit.
ARTIKEL 10
Bestuursleden, mogen zonder toestemming van betrokkene, geen namen, adressen
en telefoonnummers van leden doorgeven aan derden.
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