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HUISHOUDELIJK  REGLEMENT 
 

Artikel  1 Leden 
   
De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een register waarin de namen en 
adressen van de leden staan vermeld. 
 
Artikel 2 
 
1. Degene van wie de toelating als lid door het bestuur is geweigerd, kan binnen een 
    maand na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief, 
    gericht aan de secretaris, beroep instellen op de algemene vergadering. 
 
2. Het beroep wordt behandeld in de eerstvolgende algemene vergadering. Het bestuur 
    kan voor de behandeling van het beroep een buitengewone algemene vergadering 
    beleggen. 
 
3. De belanghebbende wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn beroep in de 
    algemene vergadering mondeling toe te lichten.  
    In de in lid 1. bedoelde kennisgeving wordt van dit recht melding gemaakt. 
 
4. De beraadslaging en stemming over het beroep geschieden buiten tegenwoordigheid 
    van de belanghebbende. 
 
5. Het bestuur stelt de belanghebbende schriftelijk in kennis van het besluit van de algemene    
    vergadering. 
 
Artikel 3 
 
1. Van een besluit van het bestuur tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaat- 
     schap kan een lid binnen een maand na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving 
     bij aangetekende brief, gericht aan de secretaris, beroep instellen op de algemene vergadering. 
 
2. Het bepaalde in de leden 2, 3, 4 en 5 van artikel 2 is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 4 Bestuur 
 
1. Voor iedere vacature in het bestuur maakt het bestuur een voordracht op. 
 
2. Indien de voordracht in de agenda, gevoegd bij de oproeping voor de algemene 
    vergadering is vermeld, is ieder lid bevoegd tegenover de door het bestuur voorgedragen  
    kandidaat een tegenkandidaat te stellen, mits de naam, het adres en de leeftijd van de tegenkandidaat     
    tenminste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk aan de secretaris    
    worden opgegeven en daarbij een schrifte1ijke verklaring van de tegenkandidaat, dat hij een    
    eventuele benoeming zal aanvaarden, wordt overlegd. 
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3. Indien de voordracht van het bestuur eerst in de algemene vergadering bekend wordt 
    gemaakt, is ieder aanwezig lid bevoegd staande de vergadering een tegenkandidaat te 
    stellen, mits hij alsdan de naam, het adres en de leeftijd van de tegenkandidaat 
    vermeldt en een schriftelijke verklaring van de tegenkandidaat, dat hij een eventuele 
    benoeming zal aanvaarden, overlegt. 
 
4. In aansluiting op het bepaalde in artikel 7, lid 7 van de Statuten zal het bestuur, voordat het een 
    definitieve keuze maakt voor een voorzitter, eerst de algemene ledenvergadering horen.   
 
Artikel 5 Commissies 
 
Het bestuur kan uit de leden commissies samenstellen, die onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur worden belast met bijzondere taken en opdrachten. Het bestuur kan aan die 
commissies deskundigen - niet - leden toevoegen. 
 
Artikel 6 
 
De voorzitter heeft het recht de bespreking over een onderwerp in de algemene vergadering te sluiten, een 
lid het woord te ontnemen en een lid dat zich tijdens de vergadering misdraagt het recht tot verdere 
bijwoning van die vergadering te ontzeggen. 
 
Artikel 7 Inwerking treden 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering, gehouden te Utrecht op 12 april 2011. 
Het vorenstaand gewijzigd huishoudelijk reglement treedt in werking op 13 april 2011. 
 
 
 


