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Huishoudelijk reglement

Rooster van aftreden

Voor de statutaire functies van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, geldt een zittingstermijn van maximaal 4

jaar met herkiesbaarheid. Na twee zittingsperiodes dient minimaal één zittingsperiode van minimaal één jaar van

een andere persoon te zijn geweest.

Door de gelijktijdige start van de statutaire functionarissen, is onderstaand schema van aftreden vastgesteld

teneinde de continuïteit te waarborgen. Aftreden en benoeming vindt plaats in de algemene ledenvergadering aan

het begin van het kalenderjaar, na decharge van het afgelopen jaar.

Tussentijdse beëindiging van de functie is altijd mogelijk en zal officieel bekrachtigd worden in de algemene

ledenvergadering. Indien tussentijdse beëindiging plaatsvindt, zullen de inschrijvingen (bank, kamer van

koophandel etc.) wel direct worden aangepast.

Voorzitter 2015 – 2019 / 2019 – 2023 / 2023 – 2027 etc.

Secretaris 2015 – 2016 / 2016 – 2020 / 2020 – 2024 etc.

Penningmeester 2015 – 2018 / 2018 – 2022 / 2022 – 2026 etc.

Commissie leden kunnen op ieder moment toe- en uittreden. Zij vormen geen statutair onderdeel van de

vereniging.

Taken van het bestuur

 Voorzitter

o De voorzitter zit de algemene ledenvergadering alsmede de bestuursvergadering voor.

o De voorzitter ziet toe dat de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering tijdig worden

uitgevoerd.

o In geval van ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de secretaris of penningmeester.

 Secretaris

o De secretaris is belast met de zorg voor de algemene correspondentie van de vereniging, alsmede met

de samenstelling van notulen, rapporten en verslagen;

o met de zorg voor documentatie.

 Penningmeester

o De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, overeenkomstig de besluiten van de

algemene ledenvergadering en het bestuur.

o De penningmeester zorgt voor het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke boekhouding.

o De penningmeester is verantwoording schuldig voor zijn beheer aan het bestuur en de algemene

ledenvergadering. Hij geeft het bestuur en de algemene ledenvergadering op door deze te bepalen

tijdstippen een overzicht omtrent de financiële toestand van de vereniging.

Stemming
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o Over alle zaken wordt mondeling gestemd tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één

der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt; bij het doen van een benoeming, voordracht of

aanbeveling van personen met gebruikmaking van gesloten en ongetekende briefjes.

o Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, wordt het geacht te zijn aangenomen.

o Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van de geldig

uitgebrachte stemmen, dan wel die meerderheid genoemd in de statuten.

o Indien bij stemming over het benoemen, voordragen of aanbevelen van personen briefjes op ongeldige wijze

ingevuld of blanco worden ingeleverd, blijven deze bij berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten

beschouwing.

Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig:

- onduidelijk ingevulde biljetten;

- biljetten waarop meer personen zijn aangegeven dan waarop in het betreffende geval kan worden gestemd;

- in geval van herstemming, biljetten waarop personen zijn aangegeven die niet voor keuze of benoeming in

aanmerking komen;

Slotbepaling

Datum van ingang Het huishoudelijk reglement treedt in werking op 16 november 2015. (Na goedkeuring door de

Algemene Leden vergadering)


