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Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering, 12 mei 2021   

  

  

Huishoudelijk Reglement  

  

1 Algemene ledenvergadering  

  

a. De oproeping voor het bijwonen van een Algemene ledenvergadering 

geschiedt schriftelijk en/of langs elektronische weg aan de bij de 

vereniging laatstelijk bekende post- of e-mailadressen van de leden door 

een aan alle leden te verzenden uitnodiging.  

De uitnodiging wordt ten minste vier weken voor de datum van de 

desbetreffende vergadering verzonden.  

b. Bij de uitnodiging worden de agenda en de eventuele beschikbare 

vergaderstukken gevoegd.  

c. De uitnodiging, agenda en eventuele vergaderstukken kunnen bovendien 
op een door het bestuur te bepalen wijze ter inzage worden gelegd voor de 

leden.  
Indien de vergadering geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg wordt 

gehouden, worden de leden tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering in de 
gelegenheid gesteld schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de  

onderwerpen die in de agenda staan vermeld. Deze vragen worden uiterlijk 
tijdens de vergadering beantwoord en deze antwoorden worden op de 

website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch 
communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt voor de leden. Tijdens de 

vergadering kunnen langs elektronische weg nadere vragen worden gesteld 
tenzij de voorzitter van de vergadering dit in het licht van de omstandigheden 

van dat moment van mening is dat dit in redelijkheid niet kan worden 

gevergd. 

 

2 Contributie  

  

a. De contributie wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld en is 

bij vooruitbetaling verschuldigd. De betaling geschiedt door middel van 

een incassomachtiging ten gunste van de vereniging. Bij aanmelding voor 

het lidmaatschap wordt door het toekomstige lid een ondertekende 

incassomachtiging afgegeven.  

b. Incasso van de contributie ten laste van de bankrekening van de leden zal 

plaatsvinden aan het begin van elk jaar van het desbetreffende 

verenigingsjaar.  



c. De bij aanmelding voor het lopende verenigingsjaar verschuldigde 

contributie zal naar rato worden vastgesteld.    

 

 

  

3 Commissies  

  

a. Het bestuur kan commissies van advies en bijstand benoemen die, al naar 

gelang het bestuur dit noodzakelijk acht, een tijdelijk of permanent 

karakter kunnen hebben.  

b. De commissies kunnen op generlei wijze de vereniging binden of ten 

name van de vereniging verplichtingen aangaan.  

c. Iedere commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen. 

d. Het bestuur kan ook niet-leden op grond van hun deskundigheid in een 

commissie benoemen. Eén persoon kan van meerdere commissies lid zijn.  

e. Een bestuurslid kan zo nodig de vergaderingen van de commissies 

bijwonen. De voorzitter ontvangt van alle commissies de agenda met de 

eventuele daarbij behorende vergaderstukken.  

f. Het lidmaatschap van een commissie eindigt:   

- voor leden van de vereniging door beëindiging van het lidmaatschap van de 

vereniging, of op eigen verzoek;  

- voor commissieleden die zijn benoemd buiten de leden, op eigen verzoek;  

- bij beëindiging van de taak van de desbetreffende commissie.  

  

  

4 Kostenvergoeding leden bestuur en leden commissies  

  

a. Kostenvergoeding ten behoeve van de leden van het bestuur en leden van de 

commissies worden door het bestuur vastgesteld dan wel gewijzigd in een 

bestuursvergadering. Algemene kostenvergoedingen worden ter kennis 

gebracht van de algemene ledenvergadering.  

b. De door het bestuur respectievelijk voor de leden van het bestuur en leden 

van commissies vastgestelde regelingen inzake kostenvergoedingen worden 

ter kennis gebracht van:  

- de leden van de kascommissie;  

- de leden van de duurzaam en tijdelijk werkzame commissies.  

  

5 Slotbepaling  

In de gevallen, waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet 

voorzien, beslist het bestuur.  

  

  

 


