Huishoudelijk Reglement
Vereniging Plaatselijk Belang voor Garderen en omgeving
Artikel 1 Leden en Ereleden
1. De vereniging kent leden en ereleden.
2. Leden dienen woonachtig te zijn in het gebied, waarbinnen de doelstelling van de
vereniging wordt nagestreefd. Aanmelden kan schriftelijk c.q. via email bij het
secretariaat of via de website van de vereniging.
3. Ongeacht de datum van aanmelding verplicht ieder lid zich de volle contributie van
het lopende kalenderjaar te betalen.
4. Ieder lid is verplicht zijn contributie binnen een door het bestuur gestelde termijn
te betalen.
5. Ereleden worden door de Algemene Vergadering, op voordracht van het bestuur,
of van tenminste 1/10 van het totaal aantal leden, gekozen met een meerderheid
van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.
6. Ereleden hebben het recht van toegang tot de Algemene Vergadering en de
eventueel buitengewone Algemene Vergadering. Tijdens deze vergaderingen
hebben zij een adviserende stem.
7. Ereleden zijn niet verplicht tot betaling van contributie, maar kunnen uiteraard wel
een donatie doen.
8. Het lidmaatschap vervalt door:
a. Opzegging
b. Royement
c. Overlijden
9. Indien het lidmaatschap komt te vervallen, is het bestuur gerechtigd op grond van
buitengewone omstandigheden een lid van zijn, uit het lidmaatschap
voortvloeiende financiële verplichtingen, gedeeltelijk of geheel te ontheffen.
10. Leden en ereleden die geroyeerd zijn hebben geen toegang tot de vergaderingen
of andere bijeenkomsten die uitsluitend voor leden en ereleden zijn
uitgeschreven.
Artikel 2 Bestuur
1. De voorzitter wordt in functie gekozen door de zittende bestuursleden.
2. De overige bestuursleden verdelen de functies in onderling overleg.
3. Door het secretariaat wordt een schema bijgehouden welke bestuurder in welk
jaar aftreedt.
4. Kandidaatstelling voor lid van het bestuur is mogelijk:
a. Op voorstel van het bestuur.
b. Op schriftelijke voordracht van tenminste 15 leden; deze voordracht dient voor
aanvang van de vergadering bij de secretaris te zijn ingediend. In alle gevallen zal
een vrije stemming worden gehouden.
5. Indien een bestuurslid door buitengewone omstandigheden zijn functie tijdelijk
niet kan vervullen, worden zijn werkzaamheden door een of meer bestuursleden
waargenomen.
6. Indien een bestuurslid langer dan zes maanden zijn functie niet kan vervullen, of
indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, of het lidmaatschap verliest, kan het
bestuur indien nodig in de vacature voorzien. Deze tussentijdse
vacaturevoorziening door het bestuur dient op de eerstvolgende Algemene
Vergadering te worden bekrachtigd.

~1~

Artikel 3 Financiën
1. De penningmeester voert de financiële administratie van de vereniging.
2. De penningmeester zorgt voor tijdige inning van alle aan de vereniging
toekomende gelden en voor het voldoen van alle financiële verplichtingen.
3. De penningmeester zorgt ervoor, dat alle inkomsten en uitgaven zijn vastgelegd
en dat hiervoor betalingsbewijzen kunnen worden overlegd.
4. De penningmeester maant bij niet tijdig voldoen van de contributie.
5. Voor het beheer van de financiën wordt verantwoording afgelegd aan de
kascommissie.
6. Aan het einde van elk jaar wordt een financieel verslag opgesteld door de
penningmeester; deze wordt in de Algemene Vergadering voorgelezen.
Artikel 4 Vergaderingen
1. De vergaderingen zijn te onderscheiden in:
a. De Algemene Vergadering
b. De Buitengewone Algemene Vergadering
c. Bestuursvergaderingen
2. Bestuursvergaderingen worden belegd op voorstel van:
a. De voorzitter
b. De meerderheid van het bestuur.
Een bestuursvergadering is bevoegd de haar toekomende rechten uit te oefenen,
indien de meerderheid van het bestuur aanwezig is.
3. Het bestuur is bevoegd personen uit te nodigen de vergadering bij te wonen. Deze
personen kunnen desgevraagd het woord voeren maar hebben geen stemrecht.
4. Bij een gezin is degene die de presentielijst tekent stemgerechtigd. Een
uitzondering hierop is het afzonderlijk lidmaatschap met zijn hieruit
voortvloeiende rechten en plichten.
Artikel 5 Slotbepalingen
Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het door de Algemene Vergadering
is aangenomen.
Wijzigingen van dit reglement worden eveneens onmiddellijk van kracht, nadat deze
door de Algemene Vergadering zijn aangenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is beslist.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 23 maart 2015.
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