
Huishoudelijk reglement
Vereniging Vrienden van de Voetveren

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering dd 18 mei 2019 te Zwolle

Art 1a Het bestuur
• Het bestuur stelt, zo vaak als wenselijk, het maximum aantal bestuursleden vast. Bij voorkeur een on-

even aantal.
• De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal twee termijnen van 5 jaar.
• Het bestuur is vrij deskundigen aan te trekken als dit in het belang van de vereniging wordt geacht.
• Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar.
• Alle besluiten in het bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen. Als de stemmen staken 

is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art 1b Taak van het bestuur
Onder meer:

• Het opstellen en uitvoeren van een beleids-en activiteitenplan.
• Het houden van toezicht op het naleven van de afgesproken regels.
• Het beheer van de financiële middelen.
• Het uitvoeren van besluiten van de  algemene ledenvergadering en de bestuursvergadering.

Art II Taak van de voorzitter
Onder meer:

• Algemeen coördinerend optreden, zowel binnen de vereniging als in de contacten naar buiten toe.
• Het initiëren van activiteiten.

Art III Taak van de secretaris
Onder meer:

• Het toezicht houden op alle administratieve  en publicitaire zaken.
• Het (doen) notuleren van de vergaderingen van de bijeenkomsten.
• Het (doen) beheren van het archief.
• Het (doen) bijeenroepen van de vergaderingen.
• Het (doen) bijhouden van de ledenlijst
• Het (doen) voeren van correspondentie
• Het (doen) uitbrengen van een algemeen jaarverslag
• Het (doen) voeren van de correspondentie over  subsidieverzoeken aan de vereniging 

Art IV Taak van de penningmeester
Onder meer:

• Het beheren van de geldmiddelen.
• Het (doen) voeren van de boekhouding en de financiën.
• Het opstellen van de financiële stukken.

       Hieronder vallen:

• resultaatrekening
• balans
• begroting voor het lopende en voor het  eerstkomende boekjaar 
• een toelichting



Art Va Kascommissie
• De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden, die geen deel 

mogen uitmaken van het bestuur. Daarnaast wordt door de algemene ledenvergadering jaarlijks een 
reservelid voor de kascommissie benoemd 

• Leden van de kascommissie worden voor 2 jaar gekozen. Jaarlijks wordt één lid aan de kascommissie 
toegevoegd en valt het oudst benoemde lid af.

Art Vb Taak van de kascommissie
• Het is de taak van de kascommissie om vast te stellen dat de door het bestuur in de jaarrekening ver-

strekte informatie toereikend (volledig, juist en toegankelijk) en correct (in overeenstemming met de 
waarheid) is

• De jaarrekening bestaat uit de Resultaatrekening en de Balans (inclusief een toelichting).

Art VI Leden
• Als lid worden alle personen toegelaten die de contributie hebben voldaan.

• Als het bestuur of de algemene ledenvergadering een lid wil voordragen voor ontzetting uit het lid-
maatschap, dient het een met redenen omkleed voorstel te laten uitgaan naar de leden, waarin ook het 
betreffende lid zijn of haar standpunt kenbaar maakt. 

Art. VII Ereleden
• Zij die zich gedurende meer dan 10 jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kun-

nen, op voordracht van het bestuur of van tenminste vijftien (15) leden, door de algemene vergadering tot 
erelid worden benoemd.

Art VIII Contributies
• De vereniging kent één soort lidmaatschap. De hoogte van de contributie voor het eerst komende kalen-

derjaar wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld bij de vaststelling van de begroting .

• De penningmeester zendt jaarlijks een verzoek voor contributiebetaling naar de leden met het verzoek 
de betaling  binnen twee maanden te voldoen. Na deze periode volgt een herinneringsbericht  gericht 
aan diegenen waarvan het contributiebedrag, of een gedeelte daarvan, nog openstaat. Mocht na een 2e 
herinneringsbericht het volledige contributiebedrag in het betreffende kalenderjaar nog niet zijn ontvan-
gen dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn opgezegd.


