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Hoofdstuk | - Aloemene bePalinqen
Hoofdstuk ll - LidmaatschaP
Hoofdstuk lll - Contributie
Hoofdstuk lV - De vereniqinq
Hoofdstuk V - Het bestuur
Hoofdstuk Vl - Diversen
Hoofdstuk Vll - SlotbePalinqen
Reglement van orde
Hoofdstuk l- Alqemene bePalinoen
Paragraaf0l - Domicilie
De verenigingheeft haar domiciliete Steenbergen,Noord-Brabant

Hoofdstuk ll - Lidmaatschao
Paragraaf02 - Aanname
geschiedtschriftelijk
aan het bestuurvan de vereniging'
O2-1 Aanmeldingvoor het lidmaatschap
O2-2

waarinde verschuldigde
geldtde 1e van de kalendermaand
Als datumvan inschrijving
contributieis voldaan.

02-3

De aanmeldingzoals genoemd in paragraaf02-1 dient te geschiedenonder vermeldingvan
volledigenaam of bediijfsnaam,voornamen(bij leden-natuurlijkepersonen),woon- of
vestigingsadres(sen).

Hoofdstuk lll - Contributie
Paragraaf03 - Contributie
03-î

wordt elk jaar door de algemenevergadering
Het bedragvan de jaarlìjksecontributie/donatie
vastgesteld.

vÓórI mei
en invorderbaar
Og-2 De contributieis verschuldigdbij aanvangvan het verenigingsjaar
van datjaar.
03-3

Zij die het lidmaatschapgedurendehet verenigingsjaardoch:
a. vóór 1 juli verkrijgenzijn de gehelecontributievoor het lopendejaar verschuldigd.
b. nà 1 juli verkrijgenzijn de halve contributievoor het lopendejaar verschuldigd.

034

De contributieis binnen 1 maand na het verkrijgenvan het lidmaatschapgeheel en ineens
invorderbaar.
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heeftoverhetlopendejaar geenrestitutieof
van het lidmaatschap
Bijbeeindiging
plaats,
hetbestuurandersbeslist.
tenzij
van
contributie
fwiltscnelalng
03-6

te voldoenzal eenschrijventer herinnering
huncontributie
Ledendie in gebrekebl'rjven
proced
ure:
onderstaande
conform
wordenaangeboden
- najaar1"jaar herinnering;
voorjaar1' jaaracceptgiro
- najaar2" jaarroyeringmiddelsbriefvan het bestuurmet
voorjaar2" jaaracceptgiro
in de statuten
vanhetonderartikel7,lid 2.b.gestelde
inachtneming

Hoofdstuk lV - De vereniqinq
Paraqraaf04 - De alqemene verqaderinq
Paraoraaf05 - Kandidaatstellinq voor het bestuur
Paraqraaf06 - Het stemmen voor een bestuursfunctie
Paraqraaf07 - Het stemmen over zaken
Paraqraaf08 - Voorstellen
Paraqraaf09 - Behandelinq van inqediende voorstellen
Paraqraaf l0 - Amendementen
Paragraaf 11 - Behandelinq van amendementen

Paragraaf04 - De algemene vergadering
04-1

Alqemeen.
in:
wordenonderscheiden
De algemenevergaderingen
a. algemenevergaderingen
vergaderingen.
b. buitengewone

04-2

Buitenqewoneveroaderinqen.
Deze hebben plaats:
a. zo vaak als het bestuurhet nodig of wenselijkacht een dergelijkevergaderinguit te
schrijven.
b. op een schriftelijkverzoekvan tenminstevijftiengewone leden aan het bestuur,onder
opgave en toelichtingvan de puntenwelke die leden behandeldwensen te zien.
c. Het bestuuris verpfichtbinnenvier weken aan een zodanigverzoekgevolgte geven. Doet
het bestuurdit niet,dan hebbende ledendie het vezoek dedenhet rechtzelf een algemene
vergaderingbijeente roepen.
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04-3 Alqemeneverqaderino.
a. Uitnodiging.
aan
opgeroepen
wordenalleledenschriftelijk
Tot hetbijwonenvan een algemenevergadering
de
plaats,
van
agenda
uur
en
van
metmededeling
adressen,
de doorhenzelfopgegeven
vergadering.
In de oproepingmoetdoorhetbestuurtevenswordenvermeld:
- welkebestuursleden
aftredendzijn'
- welkebestuursleden
zqn.
herkiesbaar
- welkepersonendoorhet bestuurwordenvoorgedragen.
- welkepersonenzichkandidaathebbengesteld.
b. Agenda.
tiengewoneledenis het bestuurverplichteen
verzoekvantenminste
Op eenschriftelijk
tiendagen
puntop de agendate plaatsen,
mitseenzodanigverzoektenminste
opgegeven
Wordteen dusdanig
doorhetbestuurwordtontvangen.
vóórde algemenevergadering
dag,dankanhetbestuuralsnogbesluiten
bepaalde
vóórde hiervoor
vezoeknietontvangen
puntop de agendate plaatsen.
hetopgegeven
van stukken.
c. Aanwezigheid
voldoendeexemplaren
van:
Hetbestuurdraagtet zorgvoordatop de algemenevergadering
- hetjaarverslag,
- de financièle
jaarrekening,
- de kandídatenfíjst
en
- de begroting
voorde ledenaanwezigzr1n.

Paragraaf05 - Kandidaatstelling voor het bestuur
05-1

Kandidatenkunnenworden qesteld:

a. doorhetbestuur;
b. doorgroepenvantenminste
10stemgerechtigde
leden.Hetgesteldein punt5-3is danvan
toepassing.
c. de kandidaatzelf middelsintekeningin de kandidatenlijst;
d. kandidatendie zich "staandede vergadering"
beschikbaarstellenals via de intekenlijst
onvoldoendekandidatennaarvorenzijn gekomen.
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4,
wordthetgesteldein paragraaf
voorde algemenevergadering
Tegetijkmetde uitnodiging
punt4-3abekendgesteld.
05-3

stellen.Hierbij
kunnenledentegenkandidaten
Tot 5 dagenvooraanvangvande vergadering
dat
hij
bij
verkiezing
zittingzal
worden
overgelegd
betrokkene
te
van
de
verklaring
een
dient
nemenin hetbestuur.
gevallen,dit ter beoordeling
vanhet bestuur,kanvan het in dezeparagraaf
In spoedeisende
gesteldewordenafgeweken.

Paragraaf06 - Hetstemmenvoor een bestuursfunctie
06-l

aanweziq.
Aantalstemmenop de verqaderinq
aande handvande presentielijst,
vast
Devoorzittersteltvóórde aanvangvande stemming,
aanwezigzijn.
hoeveelstemmenop de vergadering

06-2 Stembureau.
vergadering
Op voorstelvan de voozitterbenoemtde algemene
een stembureau
bestaande
uit driepersonen.
06-3

Tellenvande stemmen.
a. De ledenvan hetstembureau
verzamelen
de stembriefjes
en stellenhetaantaluitgebrachte
stemmenvast
b. Indienhetaantaluitgebrachte
stemmenmeerbedraagtdan hettotaalaantalstemmendat
op de vergadering
aanwezigis,zal de voorzitterhiervanonmiddellijk
in kenniswordengesteld
en wordtde stemmingongeldigverklaard.
c. De voorzitterneemtdande geèigende
maatregelen
vooreen nieuwestemming.

064

Onqeldiqe
stemmen.
Eenstembriefewordtongeldigverklaardindien:
a. daaropeenondertekening
is geplaatstofwelaanaantekening
waaruitde identiteit
vande
afgevaardigde
kan wordenvastgesteld.
b. daaropmeerkandidaten
zijnvermeldof aangekruist
dan hetaantalvacaturestoelaat.
c. daaropnamenzijnvermelddienietzijnvermeldop de kandidatenlijst.
d. de keuzenietduidelijkwordtweergegeven,
dit ter beoordeling
van hetstembureau.

06-5

Benoeminq.
a. Hebbenmeerkandidaten
dan hetaantalin te vullenvacaturesde volstrektemeerderheid
vande op de vergadering
aanwezige
stemmenverworyen,
danzijnzij benoemddie de
meestestemmenop zichhebbenverenigdtot hetaantalvacaturesis bezet.
b. Hebbenminderkandidaten
dan hetaantalte bezettenvacaturesde volstrektemeerderheid
vande op de vergadering
aanwezige
stemmenvervvorven,
dan heefteen herstemming
plaats
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die hethoogsteaantalstemmenhebbenveruorven,
tussende nietbenoemdekandidaten
tenminsteéén meeris dan het
te brengenaantalkandidaten
waarbijhetin herstemming
aantalvacatureswaarínmoetvoorzien.
geschiedt
van de uitgebrachte
bij gewonemeerderheid
doorherstemming
c. Benoeming
stemmen.
gelijkis aanhetaantalte vullenvacatures,zijnde kandidaten
d. Indienhetaantalkandidaten
hebbenverworvenbenoemd.
meerderheid
diede volstrekte
eenvacatureonvervuldblijft,bepaaldhetbestuurof al
e. Indienbij een bestuursverkiezing
dannietop kortetermijnin de vacaturezal wordenvoozien.

Paragraaf07 - Hetstemmenover zaken
O7-1 Hetstemmenoverzakengeschiedtbijafroepdanwel bij handopsteken.
van de uitgebrachte
De meerderheid
stemmenbeslist,waarbijonthouding
vanstemmenwordt
vaneenstem.
beschouwd
als het nietuitbrengen
07-2

lndiende stemmenstakenis hetvoorstelverworpen.

Paragraaf08 - Voorstellen
08-1

Indienen
vanvoorstellen
dooreenlid
Elklidvande vereniging
heefthetrechtvoorstellen
in te dienen.

O8-2 Indienenvoorstellen
doorhet bestuur.
Hetbestuurkanuit hoofdevanzijntaakeigenvoorstellen
indienenen voorleggen
aande
algemene
vergadering.
08-3 Voorstellen
aan de aloemeneveroaderinq
a. Voorstellen
van het bestuur,alsmedede voorstellen
van de leden,conformparagraaf
4
punt04-3.b.,waarvoorde algemenevergadering
een uitspraakzalmoetendoen,wordenin
de agendavoorde algemene
vergadering
opgenomen.
b. Hetbestuuris gerechtigd
de voorstellen
vande ledenzo nodigen zo mogelijkte voorzien
vaneen pre-advies.
c. Door de algemenevergaderingworden,met inachtnemingvan het gesteldeín het
reglementvan orde, uitsluitendde voorstellenbehandeldwelkezijn gepubliceerdin de agenda
voor de betreffendevergadering.
d. Het indienenvan voorstellenaan de algemenevergaderingkan elk momentplaatsvinden,
echtermet dien verstandedat voorstellendie na een door het bestuurte bepalendatum
wordeningediendtot een volgendealgemenevergaderingin portefeuilleblijven.
e. Omtrentde voortgangvan aangenomenvoorstellenzal het bestuurjaarlijksschriftelijk
verslaguitbrengen.
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Paragraaf09 - Behandeling van ingediende voorctellen
09-l

De behandelingvan een voorsteldoor de algemenevergaderingvangt aan, nadat het voorstel
door de voorzitteraan de orde is gesteld,met een inleidingdoor:
a. een door het bestuuraangewezenbestuurslidindienhet voorstelis ingedienddoor het
bestuur:

b. hetlid indienhetvoorsteldooreenlidis ingediend.
09-2

voorstel,is hetgesteldein
Bijde stemmingovereenvoorstel,danwel eengeamendeerd
paragraaf
7 van overeenkomstige
toepassing.

Paragraafl0 - Amendementen
l0-l

vanvoorstellen.
Amenderen
op eenvoorstelen magniet
is eenverfijning
of eenaanvulling
a. Eenamendement
gerichtzijnaande strekkingof de geestvan hetvoorstel.
tegengesteld
op eenvoorstelkunnente allentijde,bij voorkeurschriftelijk
worden
b. Amendementen
ingediend.
vergadering
kunnendoorhetbestuur,
alsmededoorde leden,
c. In de algemene
vaneenvoorstel,amendementen
voorafgaande,
danwel tijdensde behandeling
worden
ingediend.
naarhetoordeelvanhetbestuurin uitkomst
d Indieneenamendement
tegengesteld
is aande
of de geestvanhetvoorstel
waarophetamendement
is ingediend,
strekking
zal dit
nietaan de algemenevergadering
wordenaangeboden
amendement
maarterugverwezen
wordennaarde indiener.
zo nodigen zo mogelijkte voozien
e. Hetbestuuris gerechtigd
ontvangen
amendementen,
vaneenadvies.

Paragraaf
1l - Behandeling
van amendementen
plaatsvoorafgaande
1'l-1 In de algemenevergadering,
vindtde behandeling
vanamendementen
van het betreffende
aande behandeling
voorstel.
11-2 Indieneenamendement
in de algemene
vergadering
wordtingediend
tijdensde behandeling
vaneenvoorstel,wordtde behandeling
van hetbetreffende
voorstelopgeschort
tot de
algemenevergadering
een uitspraakheeftgedaanoverhetingediende
amendement.
1l-3

Indienop eenvoorstelmeerdereamendementen
zijningediend
wordthet,naarhetoordeel
vande voozitter,meestvergaande
amendement
heteerstbehandeld.

114

Na de behandeling,
van de op eenvoorstelingediende
amendementen
wordthetvoorstel,
eventueelgeamendeerd
indiendaartoewordtbesloten,
aan de ordegestelden doetde
algemenevergadering
daartoeeen uitspraak.
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li-S

Bij de stemmingover een amendementis het gesteldein paragraaf7 van overeenkomstige
toepassing.
Hoofdstuk V - Het bestuur

Paraqraaf 12 - Alqemeen
Paraqraaf l3 - Taakverdelinq en veÉegenwoordiqino
Paraqraaf l4 - De voorzitter
Paraqraafl5 - De vice-voorzitter
Paraqraaf l6 - De secretaris
Paraqraaf 17 - De tweede secretaris
Paraqraaf l8 - De Penningmeester
Paragraaf 19 - De tweede penninqmeester

Paragraafl2 - Algemeen
12-1

Bestuursverqaderinqen.
Hetbestuurvergadertzo dikwijlsals eenzijnerledendit nodigacht.

12-2

Aftreden.
Bestuursledentreden af volgens een vast rooster,te weten, als onderstaandvoorbeeld:

1ejaar:
2e jaar:
3ejaar:

secretaris
vice-voorzitter
voorzitter

2de penningmeester
penningmeester
2desecretaris

eenlid
eenlid
een lid

eenlid
eenlid
eenlid

Paragraafl3 - Taakverdeling en veÉegenwoordiging
13-1

Taakverdelinq.
De voorkomendewerkzaamhedenvan het bestuurdie in de komende paragrafenniet aan een
bepaaldbestuurslidzijn opgedragen,worden in onderlingoverlegover de onderscheiden
verdeeld.
bestuursleden

13-2

Verteoenwoordiqinq.
Voor die gevallenwaarbij het niet mogelijkof gewenstis dat de verenigingdoor het gehele
bestuurwordt vertegenwoordigdzal het bestuuréén of meer van zijn leden machtigen
namensde verenigingoP te treden.
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Paragraaf14 - De vootzitter
14-1

Devoozitterwaaktin hetbijzonderoverde belangenvande vereniging.

als medede bestuursvergaderingen.
14-2 Devoorzitterleidtde algemenevergadering,
vergadering
zijngoedgekeurd.
de notulennadatdezedoorde betreffende
Hijondertekent
wordenuitgevoerd
binnende daarvoor
ziettoe datde genomenbesluiten
14-3 Devoorzitter
gesteldetijdslimiet.

Paragraafl5 - De vice-voorzitter
en deze bij ontstentenis
zal de voozitter bijstaanin dienswerkzaamheden
De vice-voorzitter
vervangen.

Paragraafl6 - De secretaris
l6-l

die geachtkunnenwordentot zijntaakte
is belastmetal diewerkzaamheden,
De secretaris
behoren.

16-2

de correspondentie
namenshetbestuurte ondertekenen.
De secretarisis gemachtigd

l6-3

van hetjaarverslag
van de vereniging
omtrent
draagtzorgvoorde samenstelling
De secretaris
gevoerde
van
en het
beleid hetbestuur.
de werkzaamheden

Paragraaf17 -De tweedesecretaris(indienbenoemd)
zal de secretaris
en dezebij ontstentenis
Detweedesecretaris
bijstaanin dienswerkzaamheden
vervangen.

Paragraafî8 - De penningmeester
18-l

is belastmethetbeheervande verenigingsgelden.
De penningmeester

18-2 De penningmeester
draagtzorgdat geenuitgavenwordengedaandie nietvoorafdoorhem
uitgezonderd
die uitgavendie betrekking
hebbenop regelmatig
zijngefiatteerd,
terugkerende
kosten.
l8-3

van de jaarrekening,
De penningmeester
draagtzorgvooreentijdigesamenstelling
het
verslaginzakehetfinancièlebeheeroverhetafgelopen
verenigingsjaar
voor
en de begroting
hetnieuwejaar.

Huishoudelijk
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Paragraafl9 - De tweedepenningmeester(indienbenoemd)
zal de penningmeester
bijstaanin dienswerkzaamheden
De tweedepenningmeester
en dezebij
ontstenten
is vervangen.
HoofdstukVl - Diversen
Paraqraaf20 - Hetvereniqinqsblad
Paraqraaf2l - Commissievan beroeo
ParaEraaf22 - Kascontrolecommissie
Paraqraaf23 - Geschenken
Paraqraaf24 - Financieelen economischbeheer

Paragraaf20 - Het verenigingsblad(Nieuwsbrief)
20-1

Doorde vereniging
wordteen periodiek
verschijnend
verenigingsblad/Nieuwsbrief
uitgegeven.

2O-2 Hetverenigingsbtad
staatten dienstevande communicatie
binnende vereniging
en wordtin
gevalgebruiktom statutairverplichte
voorkomend
aankondigingen
mededelingen
of verslagen
ter officiélekenniste brengenvande leden.
20-3

Ledenontvangenhet bladop grondvanhunlidmaatschap.

204

Voorzoverde voorraadstrekthebbenledendiezichgedurende
een verenigingsjaar
hebben
rechtop de gedurende
aangemeld
datjaar reedsverschenen
nummersvan hetverenigingsorgaan.

van hetverenigingsblad
20-5 Toezending
aananderepersonen
alsmedeinstellingen,
verenigingen,
instanties,
e.d.wordtdoorhetbestuurbepaald.
20-6

Deverantwoording
voorde redactievan hetverenigingsblad
berustbij het bestuur.

Paragraaf2l - Commissievan beroep
21-1

Indiende algemenevergadering
conformartikel7, lid 3 van de statutenniettot een besluit
komt,steltzij een commissie
van beroepaan.

21-2

De commissie
dientte bestaanuit drieledente weteneenvoozitter,een secretaris
en eenlid.

21-3 Behoudens
hetbepaalde
in lid 17-5,vandezeparagraaf,
geheimhouding
is de commissie
opgelegdomtrentalle informatie
die haarbereiktmetbetrekking
tot de zaakwaarover
zij is
bijeengeroepen.
214

Doorde commissie
zal eenadvieswordenuitgebracht
tijdensde eerstvolgende
algemene
vergadering
na eenzo objectiefmogelijkgehoudenondezoek.

21-5 Decommissie
legthaarbevindingen
vastin eenzo mogelijk
eensluidend
adviesaande
algemene
vergadering.
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21-6

Indiende algemenevergaderingdat wenst, kan de voozitter van de commissiehet advies
mondelingtoelichten.

21-7

Noch over het door de commissieuitgebrachteadvies,noch over de eventueletoelichting
door de voorzittervan de commissieis discussietoegestaan.

21-g

De algemenevergaderingstemt over het adviesdan wel adviserenen beslistbij gewone
meerderheidvan uitgebrachtestemmen

21-9

Het besluitvan de algemenevergaderingwordt door de secretarisschriftelijkaan de klager
meegedeeld.

21-10 Van een afgehandeldezaak worden alle bescheidendoor de secretarisin het archief
opgeborgen.

Paragraaf22 - Kascontrolecommissie
22-1 Alqemeen.
Minstenseenmaalperjaar dienter een kascontrole
te wordengehoudendooreen
kascontrolecommissie
vande financièn.
overde besteding
22-2

Benoeminq.
Zijwordtbenoemd
tijdensen doorde algemene
vergadering
en treedtin functiedirectna de
benoeming.
De ledenblijvenmaximaaltweejaar in functie.
lederjaar wordtminimaaléén nieuwlid gekozen.

22-3

Taak
Buitenhetgesteldein artikel23 vande statutenheeftzij het rechtvantussentijdse
controle.

Paragraaf23 - Geschenken
geschenkbij uitnodigingen
Vooreenrepresentatief
en bezoeken
zal doorhet bestuur,pergeval,een
maximumbedragwordenvastgesteld.

Paragraaf
24 'Financieelen economischbeheer
24-1

Hetboekjaarbinnende vereniging
komtovereenmethetverenigingsjaar.

24-2

gemaaktten behoevevan de vereniging,
Noodzakelijke
kosten,doorbestuursleden
worden
gebracht.
voorrekeningvande vereniging
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Hoofdstuk Vll - Slotbepalinqen
Paraqraaf 25 - Wiiziqinqen
Paraqraaf26 - Onvoorziene gevallen
REGLEMENTVANORDE

Paragraaf 25 - Wijzigingen
Wijzigingenin dit reglementkunnenslechtswordenaangebrachtindienzij in een algemene
vergaderingmet minstenstwee derde van de geldiguitgebrachtestemmenzijn aangenomen.

Paragraaf26 - Onvooziene gevallen
reglement
nietvoorzietbeslisthet bestuur.
In allegevallenwaarindit huishoudelijk

Goedkeurinq
van de verenigingin haar vergaderingvan ....
door de algemeneledenvergadering
Goedgekeurd

Bijlage: A. Reglementvan orde

(RPS)
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reqlement
BiilaqeA behorendebii het huishoudelijk
REGLEMENTVAN ORDE

1.

De leidingvan de algemenevergaderingberustbij de voorzittervan de vereniging.Indienen
voor zolang de voorzitterals inleiderfungeert,berustde leidingbij de vice-voorzitter.

2.

Bij de beraadslagingenop de vergaderingwordt zowel door inleidersals door leden het woord
gevoerddoor tussenkomstvan de voorzitter.

3.

Voorstellenvan orde worden bij voorrangin behandelinggenomen.Het tijdstipvan
behandelingwordt door de voorzitterbepaald.

4.

De voorzitteris gerechtigdvoor de ledeneen spreektijdvast te stellen,dan wel de spreektijd
te bekorten.

5.

De beraadslagingenop de vergaderingworden gevoerd in een eerste en tweede termijn Bij
uitzonderingkan de voorzittereen derde termijnvaststellen.

6.

De voorzitterzal zoveel als mogel'rjkde discussieonder de leden onderlìngbevorderen.

7.

Voorstellendie niet in de agendavan de vergaderingzijn vermeldworden niet in behandeling
genomen,tenzij de algemenevergaderingdaartoemet meerderheidvan stemmen besluit.

8.

De ledenzijn gehoudende huishoudelijke
regelsvan het huiswaar de algemenevergadering
plaatsvindtna te leven,alsmedede aanwijzingen
van het bestuurop te volgen.
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