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HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Leden.
Art. 1.

Elk lid ontvangt bij toetreding een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement

Bestuur.
Art. 2.

Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden der vereniging gekozen voor
de tijd van 7 jaar. Het bestaat uit 7 personen t.w. voorzitter, secretaris, penningmester,
algemeen adjunct en 3 bestuursleden.

Art. 3.

De voorzitter leidt de vergaderingen en tekent met de secretaris de notulen, nadat deze
door de ter vergadering aanwezige leden zijn goedgekeurd.
Hij houdt controle op naleving van de statuten en dit reglement en draagt zorg, dat
besluiten, op een vergadering genomen, worden uitgevoerd.
Hij stelt in overleg met de secretaris de agenda’s voor de te houden vergaderingen op.

Art. 4.

De secretaris is belast met de correspondentie en het maken der notulen van de
vergaderingen.
Hij draagt zorg voor het behoorlijk in orde houden van het archief der vereniging.
Jaarlijks stelt hij een verslag samen van de gang van zaken in de vereniging.

Art. 5.

De penningmeester is belast met het geldelijk beheer der vereniging.
Hij is verplicht op eerste aanvraag van het bestuur inzage te geven van zijn boeken en de in
kas zijnde gelden te verantwoorden. Hij verschaft voorts alle inlichtingen die gewenst
worden aan de commissie bedoeld in artikel 9 sub. C der statuten.
Hij is voor al zijn beheersdaden verantwoording schuldig aan het bestuur.

Art. 6.

Leden van het bestuur, die door woord, geschrift of daad in strijd handelen met de
belangen van de vereniging, kunnen op met redenen omkleed voorstel van het bestuur van
tenminste 20 leden tot ontheffing van hun functies worden voorgedragen.
De aldus voorgedragene heeft het recht op de algemene vergadering waarop het voorstel
wordt behandeld, zich mondeling of schriftelijk te verdedigen.

Art. 7.

Voor alle bestuursleden wordt een rooster van aftreden vastgesteld, waarbij de
aftredenden terstond herkiesbaar kunnen zijn. Is het aftredende bestuurslid niet
herkiesbaar, dan stelt het bestuur een kandidaat.
Dit wordt tenminste tien dagen voor de algemene vergadering op de convocatie
medegedeeld.
In beide gevallen kunnen door tenminste 10 leden voor de algemene vergadering
tegenkandidaten worden gesteld.
Betreffende kandidatenlijst dient dan door tenminste 10 leden te zijn ondergetekend en

vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat en deze
kandidatenlijst met de bereidverklaring dient bij de secretaris van de vereniging te worden
ingeleverd op zijn laatst één dag voor de algemene vergadering.
Deze procedure geldt ook voor niet volgens het rooster aftredende bestuursleden.
In deze vacatures gekozenen treden af op het tijdstip, waarop het lid, in wiens plaats zij zijn
gekozen, moest aftreden. In plotseling optredende vacatures kan onverwijld door het bet
bestuur worden voorzien.
De aldus benoemde heeft zitting tot de eerstvolgende algemene vergadering en kan dan
kandidaat worden gesteld
Art. 8.

Het bestuur vergadert zo vaak als zij dit nodig acht.

Art. 9.

De algemene vergadering wordt tenminste 10 dagen van te voren geconvoceerd, met
vermelding van de agenda en de bij de agenda behorende stukken.
De algemene vergadering kan alleen besluiten nemen aangaande onderwerpen, die op de
agenda voorkomen.
De vergadering kan hiervan afwijken op voorstel, genomen met tenminste 2/3 van het
totaal geldig uitgebrachte stemmen. Een zodanige afwijking mag niet betreffen een
voortstel tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement of ontbinding der
vereniging.

Stemmingen.
Art. 10. Alle besluiten worden in de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid
der stemmen der aanwezige leden.
Over zaken wordt mondeling gestemd.
Staken de stemmen, dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
Stemmening over personen geschiedt bij gesloten ongetekende briefjes.
Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een
tweede vrije stemming plaats.
Levert ook deze geen volstrekte meerderheid, dan heeft een herstemming plaats tussen de
2 personen, die bij de tweede stemming de stemmin op zich verenigden.
Bij staking van stemmen beslist het lot.
Wijzigingen.
Art. 11. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht op de wijze,
voorgeschreven voor de wijziging der staturen, echter met gewone meerderheid van
stemmen.
Slotbepaling.
Art. 12. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur,
behoudens beroep op de algemene vergadering.
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