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ALGEMEEN 
 
 
Daar waar in dit reglement 'hij' of 'zijn' staat dient 'hij/zij' of 'zijn/haar' gelezen te worden. 
 
 
 

CONTRIBUTIES EN NIET-BETALING 
(behorend bij artikel 6 van de statuten) 

Artikel 1 
De penningmeester doet jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar, op of omstreeks 15 januari  
maar niet later dan 31 januari, aan de leden een verzoek uitgaan tot betaling van de contributie. 
 
Artikel 2 
In dit verzoek wordt tenminste opgenomen 
a. de hoogte van de contributies voor individuele leden, (echt)paren, studenten; 
b. de datum waarop de contributie voor dat jaar dient te zijn ontvangen, in casu 1 maart; 
c. het kalenderjaar waarop de contributie betrekking heeft. Bij aanmelding als lid tussen 15 

november en 31 december van enig jaar, gaat het lidmaatschap onmiddellijk in en heeft de  
contributieverplichting betrekking op het opvolgend jaar.  
 

Artikel 3 
Bij gebleken niet-betaling per 1 maart gaat van de penningmeester een gedagtekende herinnering  
uit. Daarin wordt medegedeeld dat geen nadere herinnering zal volgen en dat, als per 1 juni nog niet 
betaald is, het Bestuur in zijn eerstvolgende vergadering – op basis van specifieke adviezen van de 
penningmeester – een besluit zal nemen inzake lidmaatschapsbeëindiging. Van het desbetreffende 
besluit wordt het betrokken lid in kennis gesteld. 
 
Artikel 4 
Het Bestuur informeert de Algemene ledenvergadering over de toepassing van deze procedure. 
 
 
 

BESTUUR: TAKEN, BEVOEGDHEDEN OP HOOFDZAKEN 
(behorend bij artikel 10 lid 2, ad g van de statuten) 

 
Artikel 5 
Het Bestuur bestaat statutair uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Vier leden bekleden  
met naam en toenaam benoemde functies. De taakverdeling op hoofdzaken luidt als volgt: 
a. De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging en is belast met de externe 

representatie van de vereniging. De voorzitter zit de bestuursvergaderingen voor, evenals de 
jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Bij zijn ontstentenis treedt de vicevoorzitter op in alle 
hoedanigheden van de voorzitter. Is ook deze afwezig, dan voorziet het Bestuur zelf in de 
vervanging. 

b. Secretaris en voorzitter maken de agenda en notulen van de bestuursvergadering op, ter 
goedkeuring door het Bestuur.  

c. De notulen c.q. besluitenlijst kunnen na vaststelling door het Bestuur toegezonden worden aan 
leden die daarom verzoeken. Privacygevoelige elementen  kunnen, met redenen omkleed, daar-
van uitgezonderd worden door de voorzitter. 

d. Secretaris en voorzitter zorgen voor convocatie en verslagen van de Algemene ledenvergadering. 
e. De secretaris draagt zorg voor de administratie van de vereniging en voor het verenigingsarchief, 

beheert de mailbox, brengt het jaarverslag uit, bewaakt statuten en reglementen, is verantwoor-
delijk voor de ledenadministratie en bewaakt de juistheid en volledigheid van de leden- en 
adreslijsten.  

f. De ledenlijst met postadressen is uitsluitend bestemd voor de leden van de vereniging en niet  
voor openbaarmaking. De e-mailadressenlijst berust uitsluitend onder het Bestuur. Besloten kan 
worden de ledenadministratie te laten verzorgen door de penningmeester. 
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g. De penningmeester maakt per 31 december van elk jaar de balans per het einde van en de staat 
van baten en lasten over het verstreken verenigingsjaar op en dient deze, tezamen met de nodige 
bescheiden, in bij de Kascommissie ter controle. 

h. De penningmeester is de Kascommissie bij haar werkzaamheden behulpzaam en draagt er zorg 
voor dat de commissie de haar in die bepaling toegekende bevoegdheden naar behoren kan 
uitoefenen. 

i. De  penningmeester is de eerstverantwoordelijke voor het financieel beheer en is uit dien hoofde  
bevoegd zelfstandig betalingen te verrichten op de bankrekening(en) van de vereniging. Het 
Bestuur wijst een tweede verantwoordelijke aan, die bij en voor de duur van ontstentenis van de 
penningmeester tekenbevoegd is, toegang heeft tot de rekening(en) en betalingen kan verrichten.  

j. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één en dezelfde persoon worden 
uitgeoefend. 

k. Het Bestuur wijst uit zijn midden een verantwoordelijke aan voor het beheer van de website. 
l. Het Bestuur wijst uit zijn midden een verantwoordelijke aan voor de afhandeling van publieks-

vragen, met bijzondere aandacht voor vragen uit het onderwijsveld. 
m. Overige uitvoerende taken (evenementen, rondleidingen, lezingen, e.d.) worden ad hoc verdeeld.  
 
 
 

COMMISSIES 
(behorend bij artikel 10 lid 5 van de statuten) 

 
Artikel 6 
a. Samenstelling, opdracht en termijn van commissies, als bedoeld in artikel 10 lid 5 van de statuten, 

worden bij besluit van het Bestuur vastgesteld, en bekend gemaakt aan de leden.  
b. De voorzitter en een meerderheid van de leden van dergelijke commissies zijn leden van de 

vereniging. 
 
 
 

KASCOMMISSIE 
(behorend bij artikel 12 van de statuten) 

 
Artikel 7 
De Kascommissie heeft tot primaire taak het gevoerde financiële beleid en de daaruit resulterende 
vermogensstaat van de vereniging per 1 januari en 31 december daaropvolgend te controleren, 
evenals de staat van inkomsten en uitgaven over het desbetreffende kalenderjaar. Zij beantwoordt  
de vraag of vermelde bedragen overeenkomen met boekingsstukken en/of bankafschriften. 
De Kascommissie heeft mede tot taak gevraagd of ongevraagd te adviseren over de transparantie in 
het financieel beheer. 
De Kascommissie heeft mede tot taak gevraagd of ongevraagd te adviseren over de doelmatigheid 
van de aanwending van verenigingsmiddelen door het Bestuur.  
 
Artikel 8 
De Kascommissie  bestaat uit 2 leden en een plaatsvervangend lid, allen lid van de Vereniging, die 
geen deel mogen uitmaken van het Bestuur of van de Raad van Advies . Ieder lid wordt benoemd  
voor een periode van ten hoogste 2 (twee) jaar, zodanig dat binnen een rooster van aftreden  
optimaal recht wordt gedaan aan de gewenste continuïteit. Bij doorstroming door een lid van het 
plaatsvervangend lidmaatschap naar het lidmaatschap wordt aansluitend voorzien in de benoeming 
van een nieuw plaatsvervangend lid. 
 
Artikel 9 
De leden van de Kascommissie worden, op voordracht van het Bestuur, benoemd door de Algemene 
ledenvergadering. Zo ook het jaarlijks inkomend plaatsvervangend lid. 
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Artikel 10 
Een afgetreden lid van het Bestuur is voor een termijn van twee jaar niet benoembaar in de 
Kascommissie.  
 
Artikel 11 
De Kascommissie rapporteert aan de Algemene ledenvergadering lang de lijnen als vermeld in  
artikel 7 van dit Reglement, gebaseerd op art 12 lid 1 van de statuten.  
 
Artikel 12 
De Kascommissie ontvangt in beginsel alle door haar relevant geachte bestuursstukken na een  
door haar aan het Bestuur gericht verzoek. Een afwijzing dient met redenen te worden omkleed.  
 
Artikel 13 
Het onderhavige Huishoudelijk Reglement wordt aan de Kascommissie ter beschikking gesteld  
bij aanvang van haar werkzaamheden. 
 
 
 
 
Dit Huishoudelijk Reglement  is een uitvloeisel van de statutenwijziging van 24 juni 2014.  
Daarin wordt in artikel 15 gesteld dat het Bestuur, onder bepaalde voorwaarden, bevoegd is om  
zaken nader te regelen bij Huishoudelijk Reglement, en dat het Bestuur ook bevoegd is om het 
Huishoudelijk Reglement te wijzigen. 
Maar al voordien, op de Algemene ledenvergadering van 25 mei 2014 is besloten, dat wijzigingen 
specifiek in de reglementsbepalingen inzake  de Kascommissie – derhalve de artikelen 7 t/m 13  
van dit Huishoudelijk Reglement - weliswaar kunnen worden besloten door het Bestuur, maar  
dienen te worden bekrachtigd door de eerstvolgende  Algemene ledenvergadering,,die een  
dergelijke  specifieke reglementswijziging  ongedaan kan maken. 
Alle overige bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement zijn onderworpen aan de bepaling van  
artikel 15 van de statuten. 
 
 
 
 
 


