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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(zoals gewijzigd op de ALV van 20 april 2022)

Van de vergaderingen
Artikel 1.De algemene ledenvergadering is niet gerechtigd besluiten te nemen over onderwerpen,
welke niet in de oproeping zijn vermeld.
Artikel 2.Algemene ledenvergaderingen naar aanleiding van een beroep tegen een bestuursbesluit
als bedoeld in lid 2 van artikel 5 of lid 5 van artikel 7 der statuten moeten worden
gehouden binnen een maand na de ontvangst van het beroep door het bestuur.
Artikel 3.Een vergadering als bedoeld in artikel 10 lid 3 der statuten is gerechtigd besluiten te
nemen, doch alleen met twee-derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmingen
Artikel 4.Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of tenminste drie leden
een schriftelijke stemming wensen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, een
en ander met dien verstande, dat het aannemen van voorstellen bij acclamatie mogelijk
is, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
Artikel 5.Over alle voorstellen betreffende zaken en personen wordt beslist bij meerderheid der
uitgebrachte geldige stemmen, voor zover de statuten en dit reglement niet anders
bepalen. Bij staking van stemmen bij een stemming over zaken wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen bij een stemming tussen twee
personen beslist het lot
Artikel 6.Indien bij een stemming met een keuzemogelijkheid tussen meer dan twee personen,
geen van de kandidaten de reglementair vereiste meerderheid in de eerste ronde heeft
verkregen, wordt een volgende stemming gehouden tussen die personen met het hoogste
aantal stemmen, die samen meer dan twee-derde van alle geldige stemmen hebben
verkregen. Heeft ook bij deze tweede stemming geen van de kandidaten de
reglementaire meerderheid van stemmen verkregen, dan wordt de stemmingsprocedure
zo vaak herhaald totdat één van de kandidaten de vereiste meerderheid van de geldige
stemmen heeft verkregen. Bij staking van stemmen bij een stemming tussen twee
personen beslist het lot.
Artikel 7.Als niet-geldig uitgebrachte stemmen worden aangemerkt blanco stemmen, of bij een
schriftelijke stemming, ingeval op het stembriefje enig andere vermelding is
aangebracht dan de persoon of de zaak waarop de stemming betrekking heeft.
Artikel 8.Voor een schriftelijke stemming wordt een stembureau gevormd, bestaande uit twee
stemgerechtigde leden, te benoemen door de voorzitter.
Artikel 9.Bij een beroep tegen een bestuursbesluit als bedoeld in lid 2 van artikel 5 of lid 5 van
art. 7 van de statuten wordt het betreffende besluit verworpen, wanneer op de algemene
ledenvergadering een meerderheid van tenminste twee-derde der geldig uitgebrachte
stemmen tegen dit bestuursbesluit is. In geval die meerderheid niet wordt behaald, blijft
het bestuursbesluit gehandhaafd.

Van het bestuur
Artikel 10 Bij oproeping tot een algemene, ledenvergadering wordt door het bestuur
medegedeeld, welke bestuursleden aftreden en welke nieuw kandidaten door het bestuur
worden voorgesteld.
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Artikel 11.Voor elke verkiezing van een Bestuurslid kan door tenminste drie leden tot uiterlijk
een uur vóór het begin van de algemene ledenvergadering een door hen ondertekende
kandidaatstelling bij het bestuur worden ingediend.
Artikel 12.Bestuursleden zijn herkiesbaar. Leden van het bestuur worden benoemd voor een
periode van 3 jaar en kunnen voor nog één periode worden herbenoemd. Na voltooiing
van de tweede periode stelt het bestuurslid zijn zetel ter beschikking. Indien voor deze
zetel geen kandidaatstelling heeft plaatsgevonden, kan het aftredende bestuurslid, op
verzoek van de algemene vergadering, nogmaals voor een periode van 3 jaar een
bestuurszetel innemen.
Artikel 13.Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. In een tussentijds ontstane
vacature wordt door de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. De dan gekozene
neemt op het rooster van aftreden de plaats in van de afgetredene. Bij tussentijds
aantreden gaat de maximum zittingsperiode van twee perioden in bij de eerste
herverkiezing.
Artikel 14.Het bestuur van de vereniging vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie
leden van het bestuur dit nodig achten, echter tenminste tweemaal per verenigingsjaar.
Artikel 15.De functies in het bestuur worden, met inachtneming van de statuten, door het bestuur
onderling verdeeld.
Artikel 16.Het bestuur ontwerpt een programma voor het komende seizoen met bijbehorende
begroting voor het volgende verenigingsjaar, welke aan de jaarvergadering wordt
voorgelegd.

Van de geldmiddelen
Artikel 17.Het boekjaar der vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar; onder het verenigingsjaar
wordt verstaan: van 1 juli tot 30 juni van het daarop volgende jaar.
Artikel 18.De contributie door de gewone leden verschuldigd en de bijdragen ineens of per jaar
door de begunstigende leden verschuldigd worden door de algemene ledenvergadering
op voorstel van het bestuur vastgesteld.
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