
Aanpassingen en toevoegingen aan het Huishoudelijk Regelement ALV 15-12-2015 
 
Tijdens de ALV van 15-12-2015 zal worden gestemd over de volgende HR-artikelen, ook zal 
bij instemming van de ALV artikel 82 worden verwijderd uit het HR. 
 
Art. 4 Personen die lid willen worden van de vereniging dienen een schriftelijk of digitaal 
verzoek daartoe in bij het bestuur. 
 
Art. 5 Personen die hun lidmaatschap bij de vereniging willen beëindigen dienen een 
schriftelijke of digitale kennisgeving daarvan in bij het bestuur. 
 
Art. 9 Indien een lid zich heeft ingeschreven voor een activiteit en/of heeft deelgenomen aan 
een activiteit, zoals bepaald in art. 8, dient het betreffende lid ook aan de bijdrage te voldoen. 
 
Art. 10 Als de bijdrage, zoals bepaald in art. 8, niet binnen een maand na het verzenden van 
de automatische incasso of het aangaan van de betalingsverplichting voldaan is, kan het lid 
ontzet worden zoals bepaald in art. 8 van de statuten.  
 
Art. 14 Declaraties dienen uiterlijk twee weken na de datum van de desbetreffende activiteit 
ingediend te worden. Declaraties die later worden ingediend hoeven niet gehonoreerd 
worden. 
 
Art. 16 Het bestuur heeft een zittingstermijn van twaalf maanden. De wissel-ALV vindt plaats 
in mei, tenzij er met goede redenen op een algemene ledenvergadering met instemming van 
de leden anders wordt besloten.  
 
Art. 22  Een bestuur is te allen tijde verplicht een voorstel tot wijziging van de interne 
functieverdeling aan de algemene ledenvergadering voor te leggen. 
 
Art. 25 Het bestuur stelt een jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar en een begroting 
voor het komende kalenderjaar op. 
 
Art. 35.1 De penningmeester brengt een financieel jaarverslag uit over het afgelopen 
boekjaar op de eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe boekjaar. Tevens 
presenteert hij/zij op de laatste algemene ledenvergadering van het boekjaar een begroting 
voor het volgende boekjaar.   
 
Art. 35.2 De penningmeester behoudt zich het recht voor om de begroting naar eigen inzien 
aan te passen met een bedrag tot en met twee-en-een-half procent (2,5%) van het totaal op 
de begroting per boekjaar. Dit dient altijd in overleg met de rest van het bestuur te gebeuren. 
Aanpassingen die dit maximum overschrijden moeten middels een stemronde op de 
algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. 
 
Art. 38 Minimaal twee maanden voor de wissel-ALV wordt er vanuit het bestuur een oproep 
geplaatst middels de communicatiekanalen waar de vereniging over beschikt dat leden die 
geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie zich schriftelijk of digitaal kunnen aanmelden bij 
het aftredende bestuur. 
 
Art. 42.1 Wanneer geen enkel kandidaat-bestuur is verkozen, kan stemming plaatsvinden 
over individuele kandidaten. 
 



Art. 42.2 Individuele personen kunnen zich zowel voor als tijdens de wissel-ALV kandidaat 
stellen voor een functie in het bestuur.  
 
Art. 42.3 Een kandidaat kan, als hij/zij voor een bepaalde functie niet gekozen wordt, zich 
alsnog kandidaat stellen voor een andere functie. 
 
Art. 51 De penningmeester van een commissie is verplicht voorafgaand aan een te 
organiseren activiteit een begroting in te dienen bij de penningmeester van het bestuur. De 
begroting moet minimaal veertien dagen voor het plaatsvinden van de te organiseren 
activiteit ingediend zijn. 
 
Art. 52 Commissieleden zijn verplicht voor hun eigen activiteit te betalen, tenzij zij minimaal 
veertien dagen voorafgaand aan de activiteit toestemming hebben gevraagd voor vrijstelling 
van betaling aan het bestuur en deze hebben gekregen. 
 
Art. 54 De penningmeester van een commissie is verplicht alle financiële handelingen te 
registreren. Na afloop van een activiteit is de penningmeester van een commissie verplicht 
een afrekening in te dienen bij de penningmeester van het bestuur. Dit dient binnen veertien 
dagen na het plaatsvinden van de activiteit te geschieden.  
 
Art. 62 De algemene ledenvergadering wordt tenminste tien werkdagen van tevoren door de 
secretaris bijeengeroepen door middel van een uitnodiging per mail. Eventuele 
mededelingen en officiële stukken worden met de uitnodiging meegestuurd. 


