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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
conform artikel 21 van de statuten. 

 

Lidmaatschap 

Artikel 1.1 De vereniging kent leden, ereleden en donateurs. Tussen de leden is geen 

ander onderscheid dan artikel 8 van de statuten aangeeft. 

             2 Aan ieder lid of donateur wordt bij toetreding tot de vereniging een 

exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement uitgereikt. 

  

Beëindiging van het lidmaatschap 

Artikel 2.1 Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk op de in de statuten 

omschreven wijze. Indien de algemene vergadering ingevolge artikel 7.4 

van de statuten besluit tot verwerping van de ontzetting, dan wordt tevens 

de schorsing opgeheven en het lid in al zijn rechten hersteld. 

 

Contributie 

Artikel 3.1 De contributie wordt op de algemene vergadering voor het komende 

verenigingsjaar vastgesteld. 

2 De kosten voor inning contributie via acceptgirokaarten worden in rekening 

gebracht bij de leden, bovenop de contributie. De algemene vergadering 

stelt deze banktoeslag vast op voordracht van het bestuur. 

3 De contributie dient uiterlijk op 1 april van het lopende verenigingsjaar in 

het bezit van de penningmeester te zijn. 

4 Personen die in het loop van het verenigingsjaar als lid worden 

ingeschreven betalen 1/12e deel voor elke nog resterende maand van het 

verenigingsjaar. 

 

Bestuur 

Artikel 4.1 Het bestuur bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste zeven personen, die 

op de in de statuten aangegeven wijze door de algemene vergadering zijn 

gekozen. 

2 Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijkse 

bestuur van de vereniging. Zij kunnen met instemming van het bestuur 

een deel van hun werkzaamheden overdragen aan een ander bestuurs- of 

commissielid, die voor deze werkzaamheden verantwoording schuldig is 

aan het dagelijks bestuur. 

 

Verkiezing 

Artikel 5.1 De verkiezing van bestuursleden geschiedt uit een voordracht van het 

bestuur of op voordracht van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 

het uitbrengen van een tiende gedeelte van het aantal stemmen die 

maximaal door alle leden kunnen worden uitgebracht. Dit aantal zal 

jaarlijks in de oproep voor de algemene vergadering worden vermeld. 

             2 De voordrachten moeten vergezeld gaan van een schriftelijke 

akkoordverklaring van de kandidaat dat bij een mogelijke verkiezing de 

functie aanvaard wordt. 

3 De termijn van kandidaatstelling wordt gesloten 1 uur voor het tijdstip 

waarop de algemene vergadering volgens de agenda aanvangt. 

 

Onkostenvergoeding 

Artikel 6.1 Te maken onkosten bij deelname aan activiteiten kunnen, na overleg met   

                    het bestuur, gedeclareerd worden op basis van werkelijke kosten. 

             2     Reiskosten per eigen auto worden vergoed op basis van een  

                    kilometervergoeding. De vergoeding is gemaximeerd tot de norm  

                    “onbelaste kilometervergoeding” vastgesteld door de Belastingdienst. 
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Algemene vergadering 

Artikel 7.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn 

plaatsvervanger. 

2 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de fungerende voorzitter dat 

een besluit is genomen is beslissend. 

             3 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid 

bedoelde oordeel de juistheid er van betwist, dan vindt een nieuwe 

stemming plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

 

Tentoonstellingen 

Artikel 8.1 Op de algemene vergadering zal het bestuur een voorstel indienen om in 

het lopende verenigingsjaar al dan geen Lathyrustentoonstelling te houden. 

Dit voorstel zal zo mogelijk de plaats waar en de voorwaarden waaronder 

een eventuele tentoonstelling zal worden gehouden, vermelden.   

2 Tijdens deze vergadering zal eventueel een tentoonstellingscommissie 

worden benoemd waarvan ook niet-bestuursleden deel kunnen uitmaken. 

De door de commissieleden te maken onkosten zullen worden vergoed, 

conform artikel 6 van dit reglement. 

3 In de algemene vergadering zal het prijsvraagprogramma voor de 

eerstvolgende Lathyrustentoonstelling worden vastgesteld, waarvan alleen 

in zeer bijzondere gevallen en na overleg met de Vaste Keurings 

Commissie (VKC) kan worden afgeweken. In de algemene vergadering kan 

besloten worden de invoering van het nieuwe prijsvraagprogramma één 

jaar uit te stellen. 

4 Op de algemene vergadering zal het bestuur een voorstel indienen voor de 

vergoeding van de inzendingen. De vergoeding mag afhankelijk gesteld 

worden van de baten van de tentoonstelling. 

5 Bestuurs- en commissieleden zijn in de uitoefening van hun functie niet 

aansprakelijk voor schade door diefstal, verlies van eigendommen van 

leden of bezoekers van de tentoonstelling, zomede voor ongevallen of 

letsel van welke aard ook. 

 

Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Artikel 9.1 In het huishoudelijk reglement kunnen geen wijzigingen worden 

aangebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, 

waartoe is opgeroepen dan met de mededeling dat aldaar met name 

genoemde wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden voorgesteld. 

2 Een besluit tot wijziging behoeft een meerderheid van uitgebrachte 

stemmen. De wijziging(en) treedt (treden) in werking in de eerste maand 

volgende op die waarin het besluit tot wijziging is genomen. 

 

Slotbepalingen 

Artikel 10.1   Indien het huishoudelijk reglement in enig onderwerp niet voorziet, dan 

                    neemt het bestuur een voorlopige beslissing, welke later ter goedkeuring 

                    aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.   

 

 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 5 maart 2005. 


