
Aanpassing HR door bestuur 12 der USLAS Atlas 
 

(oud) Artikel 1  
Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige  
aangelegenheden van de vereniging geregeld door dit huishoudelijk reglement, door verdere           
ondersteunende reglementen, en door de besluiten van de algemene ledenvergadering.  
 
Artikel 1  
Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige 
aangelegenheden van de vereniging geregeld door dit huishoudelijk reglement, door verdere 
ondersteunende reglementen en door de besluiten van de algemene ledenvergadering.  
 

(oud) Artikel 4 
Personen die lid willen worden van de vereniging dienen een schriftelijk of digitaal verzoek              
daartoe in bij het bestuur. 
 
Artikel 4 
Personen die lid willen worden van de vereniging dienen een schriftelijk of digitaal verzoek 
daartoe in bij het bestuur. Dit verzoek kan alleen worden goedgekeurd mits de persoon 
voldoet aan de statuten in art. 6.1. 
 

(oud) Artikel 6  
Het staat de vereniging vrij van de leden een bijdrage te verlangen voor deelname aan een                
activiteit die de vereniging ontplooit. Het totaal van de bijdrage mag de werkelijk gemaakte              
kosten overschrijden.  
 
Artikel 6 

a. Het staat de vereniging vrij van de leden een financiële bijdrage te verlangen voor 
deelname aan een activiteit die de vereniging realiseert. Het totaal van de financiële 
bijdrage mag de werkelijk gemaakte kosten overschrijden.  

b. Als de winst bij een activiteit meer bedraagt dan tien euro per persoon wordt deze               
aan de participerende leden uitgekeerd. Als het een bedrag betreft dat lager is dan              
tien euro, mag het bestuur anders beslissen.  

 
(oud) Artikel 7 
Indien een lid op de deelnemerslijst voor een activiteit staat en/of heeft deelgenomen aan              
een activiteit, zoals bepaald in art. 8, dient het betreffende lid ook de financiële bijdrage te                
voldoen. 
 
Artikel 7  
Indien een lid op de deelnemerslijst voor een activiteit staat en/of heeft deelgenomen aan 
een activiteit, dient het betreffende lid aan de financiële bijdrage te voldoen.  
 



(oud) Artikel 8 

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.  
 
 
Artikel 8  
Als de financiële bijdrage, zoals genoemd in art. 6, 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.  
 

(oud) Artikel 10 

Als de winst bij een activiteit meer bedraagt dan tien euro per persoon wordt deze aan de                 
participerende leden uitgekeerd. Als het een bedrag betreft dat lager is dan tien euro, kan               
het bestuur anders beslissen.  

Artikel 10 

*gevoegd bij artikel 6* 
 
Vanaf hier zal de nummering van de artikelen niet lopen zoals in het officiële              
Huishoudelijke Reglement zou worden doorgevoerd. Voor de duidelijkheid hebben we          
de nummering door laten tellen in dit overzicht.  

(oud) Artikel 11  
Alleen correct ingevulde declaraties die zijn voorzien van bijbehorende bon worden           
gehonoreerd. ‘Correct’ wil zeggen dat naam, commissie, datum en uitgave vermeld zijn. Ook             
het IBAN dient vermeld te worden. 
 

Artikel 11  
Alleen correct ingevulde declaraties die zijn voorzien van bijbehorende aankoopbewijs na           
een activiteit worden gehonoreerd. ‘Correct’ wil zeggen dat naam, commissie, datum,           
uitgave en relevantie vermeld zijn. Het IBAN dient vermeld te worden. 
 

(oud) Artikel 16  
Het bestuur vergadert wanneer zij dit nodig acht. De bestuursvergadering is openbaar tenzij             
het bestuur geheimhouding nodig acht. Het bestuur is verplicht tot geheimhouding van het             
tijdens de bestuursvergadering besprokene wanneer de meerderheid van het bestuur          
daartoe besluit.  

Artikel 16  
Het bestuur vergadert wanneer zij dit nodig acht. De bestuursvergadering is openbaar tenzij             
het bestuur beslotenheid nodig acht. Het bestuur is verplicht tot geheimhouding van het             
tijdens de bestuursvergadering besprokene wanneer de meerderheid van het bestuur          
daartoe besluit.  



 
 

(oud) Artikel 22  
Het bestuur is te allen tijde bevoegd een voorstel tot wijziging van de huishoudelijke  
reglementen te doen.  
 

Artikel 22  
Het bestuur is te allen tijde bevoegd een voorstel tot wijziging van de huishoudelijke              
reglementen te doen zoals bepaald in art 21 van de statuten.  
 

(oud) Artikel 23  
Het bestuur stelt een jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar en een begroting voor het              
komende kalenderjaar op. 
 

Artikel 23  
Het bestuur stelt een financiëel jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar en een            
begroting voor het komende kalenderjaar op. 
 

Artikel 24  
Het bestuur kan een voorstel doen tot een tussentijdse wijziging in haar samenstelling. Dit              
dient goedgekeurd te worden door de algemene ledenvergadering.  
 

(oud) Artikel 27  
De voorzitter roept de bestuursvergadering bijeen.  
 

Artikel 27  
De voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger roept de bestuursvergadering bijeen.  
 

(oud) Artikel 37 

Elk lid dat zich beschikbaar heeft gesteld voor een bestuursfunctie zal door het aftredende              
bestuur benaderd worden om op gesprek te komen met als doel zijn motivatie en              
achtergrond te bespreken. Er zal vervolgens in overleg met de kandidaten een procedure             
voor de vorming van een kandidaat-bestuur worden besproken.  

 

Artikel 37 

Elk lid dat zich beschikbaar heeft gesteld voor een bestuursfunctie zal door het aftredend              
bestuur benaderd worden om op gesprek te komen met als doel zijn/haar motivatie en              
achtergrond te bespreken. Er zal vervolgens in overleg met de kandidaten een procedure             
voor de vorming van een kandidaat-bestuur worden besproken.  



 

(oud) Artikel 41  
Na verkiezing van een bestuur maakt dit nieuwe bestuur direct bekend welke  
bestuursleden de eindverantwoordelijkheid voor de zelfstandige commissies dragen.  
 
 

Artikel 41  
Na verkiezing van een bestuur maakt dit nieuwe bestuur direct bekend welke  
bestuursleden de eindverantwoordelijkheid voor welke zelfstandige commissies dragen.  
 

(oud) Artikel 50  
Een commissievoorzitter wordt door het bestuur benoemd, geïnstalleerd en gedechargeerd.          
De leden van de commissie worden door de commissievoorzitter in overleg met het bestuur              
benoemd.  
 

Artikel 50  
Een commissievoorzitter wordt door de commissieleden benoemd. Deze wordt door de           
ALV geïnstalleerd en gedechargeerd. De leden van de commissie worden door het            
bestuur na overleg met de oude commissieleden benoemd.  
 

(oud) Artikel 53 
Het bestuur kan zich via de commissievoorzitter te allen tijde op de hoogte stellen van de 
gang van zaken binnen een commissie.  
 

Artikel 53 
Het bestuur kan zich via de commissievoorzitter te allen tijde op de hoogte laten stellen van 
de gang van zaken binnen een commissie.  
 

(oud) Artikel 54  
Van de commissievergadering worden notulen bijgehouden. Deze worden gedeeld met de           
eindverantwoordelijke binnen het bestuur, zijn openbaar en kunnen vrijelijk door elk lid            
opgevraagd worden bij de secretaris van het bestuur.  

Artikel 54  
Van de commissievergadering worden notulen bijgehouden. Deze worden gedeeld met de           
eindverantwoordelijke binnen het bestuur, zijn openbaar en kunnen vrijelijk door elk lid            
opgevraagd worden bij het bestuur.  
 



(oud) Artikel 58 

Commissies dienen een deelnemerslijst een gepaste tijd voorafgaand aan de activiteit           
bekend te maken aan de deelnemers, wanneer dit gaat om een activiteit met een beperkt               
aantal inschrijfplaatsen.  
 

Artikel 58 

Commissies dienen een deelnemerslijst een gepaste tijd voorafgaand aan de activiteit           
bekend te maken via de mail aan de deelnemers, wanneer dit gaat om een activiteit met                
een beperkt aantal inschrijfplaatsen.  

(oud) Artikel 61  
Een commissievoorzitter is verplicht algemene gegevens, zoals data, aard van activiteit en            
aantal deelnemers van haar activiteiten bij te houden. Aan het einde van het commissiejaar              
brengt hij/zij dit verslag uit aan het bestuur.  
 

Artikel 61  
Een commissievoorzitter is verplicht algemene gegevens, zoals data, aard van activiteit en            
aantal deelnemers van haar activiteiten, bij te houden. Aan het einde van het commissiejaar              
brengt hij/zij dit verslag uit aan het bestuur.  
 

(oud) Artikel 63 

Een commissie kan haar taken laten uitvoeren door subcommissies. Het aanstellen van de             
voorzitter van een subcommissie verloopt volgens art. 44.  
 

Artikel 63 

Een commissie kan haar taken laten uitvoeren door subcommissies. Het aanstellen van de             
voorzitter van een subcommissie verloopt volgens art. 50.  
 

(oud) Artikel 68 

De voorzitter is belast met de leiding van de algemene ledenvergadering en het  
handhaven van de orde.  

Artikel 68 

De voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger is belast met de leiding van de algemene             
ledenvergadering en het handhaven van de orde.  
 

(oude) Artikel 74 

De voorzitter verleent het woord aan de leden zo mogelijk in de volgorde waarin het werd  
aangevraagd.  
 



Artikel 74 

De voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger verleent het woord aan de leden zo mogelijk in              
de volgorde waarin het werd aangevraagd. 
 

(oud) Artikel 75 

Niemand mag in de rede gevallen worden dan door de voorzitter indien deze de spreker tot                
de orde wil roepen of hem/haar de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk              
reglement in herinnering wil brengen.  
 

Artikel 75 

Niemand mag in de rede gevallen worden dan door de voorzitter of zijn/haar             
plaatsvervanger indien deze de spreker tot de orde wil roepen of hem/haar de bepalingen              
van de statuten of het huishoudelijk reglement in herinnering wil brengen.  
 

(oud) Artikel 93 

De vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de persoon of toebehoren             
van leden, danwel schade berokkend aan derden door leden, bij door de vereniging             
ontplooide activiteiten, tenzij er redelijkerwijs kan worden aangetoond dat de vereniging in            
gebreke is gebleven.  
 

Artikel 93 

De vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de persoon of toebehoren             
van leden, danwel schade berokkend aan derden door leden, bij door de vereniging             
gerealiseerde activiteiten, tenzij er redelijkerwijs kan worden aangetoond dat de vereniging           
in gebreke is gebleven.  
 
 


