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Huishoudelijk Reglement 

Artikel 1 Statuten 
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten 
en is slechts een aanvulling of toelichting daarop.  

Artikel 2 Leden 
2.1 Lid kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. 
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door de directeur of 
bestuurder van de rechtspersoon. 

2.2 Begunstigers, sponsors zijn zij, die jaarlijks een bepaald bedrag 
aan de vereniging afdragen. 

Artikel 3 Bestuur 
3.1 Bestuursleden worden benoemd voor maximaal vier jaren en zijn daarna herkiesbaar. Het bestuur 
stelt een rooster van aftreden op. 
3.2 Het bestuur stelt voor elke vacature in het bestuur een voordracht van één gewoon lid op; dit kan een 
aftredend bestuurslid zijn dat zich herkiesbaar heeft gesteld. De gewone leden hebben het recht voor elke 
vacature tegenkandidaten te stellen. Daartoe dient voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering 
een tenminste door 10 leden ondertekend schriftelijk verzoek bij de secretaris van de vereniging te 
worden ingediend. Indien geen tegenkandidaten worden gesteld, dan wordt de door het bestuur 
voorgedragen kandidaat geacht te zijn gekozen. 
3.3 Aan het eind van het verenigingsjaar stelt het bestuur een begroting op over het komende jaar. Deze 
wordt in de ledenvergadering ter kennisname aangeboden. 

Artikel 4 Commissies 
Het bestuur kan commissies instellen, met uitzondering van de kascommissie. De commissies nemen een 
bepaald onderdeel van de werkzaamheden van de vereniging voor hun rekening en zijn samengesteld uit 
leden van de vereniging, zo nodig bijgestaan door niet-leden vanwege hun specifieke deskundigheid. 
De commissies wijzen een contactpersoon in hun midden aan die verslag doet aan het bestuur. 

Artikel 5 Bestuursvergaderingen 
De eerste bestuursvergadering na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats binnen vier weken 
na deze vergadering. In deze bestuursvergadering verdeelt het bestuur de functies en stelt eventueel de 
commissies samen. De overige bestuursvergaderingen worden vastgesteld door de voorzitter of tenminste 
twee van de andere bestuursleden als zij dit wensen. 

Artikel 6 Stemmingen op bestuur vergaderingen 
Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. De besluiten 
mogen niet in strijd zijn met de besluiten van de Algemene Ledenvergaderingen. Voor het nemen van 
besluiten moet tenminste de helft of meer leden van het bestuur aanwezig zijn. Blanco stemmen worden 
als geldige stemmen beschouwd. 

Artikel 7 Voorstellen van leden voor de Algemene Ledenvergadering 
Aan de door het bestuur op te stellen agenda van een Algemene Vergadering kunnen voorstellen van de 
gewone leden worden toegevoegd. De leden dienen daartoe uiterlijk een week vóór de Algemene 
Ledenvergadering, door ten minste vijf leden ondertekende schriftelijke voorstellen bij de secretaris van 
de vereniging in te dienen.  
Het bestuur is verplicht de voorstellen van de leden die aan deze voorwaarden voldoen op de agenda te 



plaatsen. Over de te laat ingediende voorstellen beslist het bestuur. 
De leden hebben ter vergadering het recht van amendement op door het bestuur of door leden 
ingediende voorstellen. 

Artikel 8 Verdeling van de kosten 
Het bestuur van de vereniging bepaalt binnen het raam van de begroting en de eventueel door 
subsidiërende instellingen gegeven richtlijnen: 
8.1 Welke door de leden ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten ten laste van de vereniging 
komen 
8.2 welk deel van de kosten verbonden aan lezingen, exposities, excursies en andere evenementen ten 
laste komt van de vereniging en welk deel voor rekening van de deelnemende leden. 

Artikel 9 Externe representatie 
Het bestuur van de vereniging bepaalt geval voor geval welk lid of welke leden de verenging in 
voorkomende gevallen vertegenwoordigen. 

Artikel 10 Externe representatie 
In artikel 14 lid 4 van de statuten wordt gesproken over één tiende gedeelte van de stemmen dat nodig is 
om een Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen. Het totaal aantal stemmen wordt bepaald door 
het aantal stemmen/leden dat is opgenomen in de laatst (vastgestelde) jaarrekening.  

Artikel 11 Niet voorziene gevallen 
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging. 

 

Aldus goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 6 september 2021 
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