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VERENIGING	 	 	 	 	 	 		 													 	 	
GEPENSIONEERDEN	
wehkamp.nl	

	

Huishoudelijk	Reglement	

	

1. Algemene	ledenvergadering.	
A. De	uitnodiging	voor	het	bijwonen	van	de	Algemene	ledenvergadering	wordt	schriftelijk	of	

waar	mogelijk	per	e-mail	gedaan.	De	uitnodiging	wordt	minimaal	15	dagen	voor	de	datum	
van	de	ledenvergadering	verstuurd.	

B. Bij	 de	 uitnodiging	 worden	 tevens	 de	 agenda	 en	 ook	 eventuele	 vergaderstukken	 mee	
gezonden;	deze	laatste	alleen	voor	zover	nodig	voor	een	goed	verloop	van	de	vergadering.	

C. De	leden,	die	de	Algemene	vergadering	willen	bijwonen,	geven	dit	minimaal	7	dagen	voor	
de	datum	van	de	vergadering	aan	op	in	de	uitnodiging	aangegeven	wijze.	
	

2. Contributie.	
A. De	contributie	wordt	jaarlijks	in	de	Algemene	ledenvergadering	vastgesteld.	

De	betaling	van	de	contributie	vindt	bij	voorkeur	plaats	door	middel	van	een	bank-	giro-	
incasso	machtiging	ten	behoeve	van	de	vereniging.	

B. Incasso	 van	 de	 contributie	 ten	 laste	 van	 de	 bank-	 girorekening	 van	 de	 leden,	 die	 de	
vereniging	 hebben	 gemachtigd,	 zal	 plaatsvinden	 z.s.m.	 na	 1	 juli	 van	 het	 lopende	
kalenderjaar.	

C. Leden,	die	de	vereniging	niet	hebben	gemachtigd	tot	het	incasseren	van	de	contributie,	
dienen	de	verschuldigde	contributie	te	voldoen	z.s.m.	na	1	juli.	Zij	ontvangen	daartoe	een	
verzoek	van	de	penningmeester.	

D. Leden	die	voor	1	juli	lid	worden,	betalen	het	normale,	volledige	tarief.	Leden	die	na	1	juli	
lid	worden	betalen	voor	dat	lopende	kalenderjaar	geen	contributie.	

E. Leden,	woonachtig	in	niet	euro	landen,	betalen	geen	contributie.		
F. Bij	beëindiging	van	het	lidmaatschap	in	de	loop	van	het	verenigingsjaar	bestaat	er	geen	

recht	op	restitutie	van	reeds	betaalde	contributie.	
	
	

3. Bestuur.	
A. Het	 bestuur	 bestaat	 uit	 minimaal	 5	 personen:	 	 een	 voorzitter,	 een	 secretaris,	 een	

penningmeester	en	2	leden.	De	bestuursleden	worden	voor	een	periode	van	maximaal	4	
jaar	 benoemd	 en	 kunnen	 door	 het	 bestuur	 worden	 voorgedragen	 voor	 een	 volgende	
termijn.	Het	aantal	termijnen	is	niet	aan	een	maximum	gebonden.		

B. Kandidaten	 voor	 een	 bestuursfunctie	 worden	 voor	 zover	 mogelijk	 door	 het	 bestuur	
voorgesteld.	
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Eventuele	 tegenkandidaten	 kunnen	 tot	 5	 dagen	 voor	de	AV	worden	 aangemeld	bij	 het	
secretariaat,	onder	overlegging	van	een	schriftelijke	akkoordverklaring	van	het	kandidaat-
bestuurslid.	

C. Het	bestuur	kan	zo	nodig	commissies	van	advies	en	bijstand	benoemen,	die,	al	naar	gelang	
het	 bestuur	 dit	 noodzakelijk	 acht,	 een	 tijdelijk	 of	 (meer)	 permanent	 karakter	 kunnen	
hebben.	

D. De	commissies	kunnen	op	geen	enkele	wijze	de	vereniging	binden	of	namens	de	vereniging	
verplichtingen	aangaan.	

E. Iedere	commissie	bestaat	uit	tenminste	drie	personen.	
F. Het	bestuur	kan	zowel	 leden	als	ook	niet-leden	op	grond	van	hun	deskundigheid	in	een	

commissie	benoemen.	Eén	persoon	kan	lid	zijn	van	meerdere	commissies.	
G. Leden	van	het	bestuur	kunnen	zo	nodig	de	vergaderingen	van	de	commissies	bijwonen.	De	

voorzitter	van	de	vereniging	ontvangt	van	alle	commissies	de	agenda	met	de	eventuele	
daarbij	behorende	vergaderstukken.	

H. Het	lidmaatschap	van	een	commissie	eindigt:	
- Voor	leden	van	de	vereniging	door	beëindiging	van	het	lidmaatschap	van	de	vereniging	

of	op	eigen	verzoek;	
- Voor	commissieleden,	die	geen	lid	zijn	van	de	vereniging,	op	eigen	verzoek	of	zodra	de	

taak,	waarvoor	zij	gevraagd	zijn,	is	afgerond.	
- Bij	beëindiging	van	de	taak	van	de	betreffende	commissie.	

	
4. Lidmaatschap	van	de	vereniging.	

De	aanmelding	voor	het	lidmaatschap	dient	per	email	of	schriftelijk	te	geschieden	bij	de	
secretaris	van	het	bestuur.	
Het	bestuur	beslist	over	de	toelating	tot	het	lidmaatschap.	
	
Het	lidmaatschap	eindigt:	
-	door	overlijden	van	het	lid;	
-	door	opzegging	door	het	lid;	
-	 door	 opzegging	 door	 de	 vereniging;	 opzegging	 kan	 plaatsvinden	 wanneer	 een	 lid	 de	
verplichtingen	ten	opzichte	van	de	vereniging	niet,	niet	tijdig	of	niet	volledig	nakomt.	
	
Ontzetting	 kan	 alleen	 wanneer	 een	 lid	 in	 strijd	 met	 de	 statuten,	 het	 huishoudelijk	
reglement	of	besluiten	van	de	vereniging	handelt	of	de	vereniging	op	onredelijke	wijze	
benadeelt.	 Ontzetting	 uit	 het	 lidmaatschap	 kan	 alleen	 door	 het	 bestuur	 geëntameerd	
worden.	De	mogelijkheid	van	in	beroep	gaan	is	wettelijk	geregeld.	
	

5. Kascontrolecommissie	
De	kascontrolecommissie	bestaat	uit	 drie	personen,	 jaarlijks	 treedt	één	 commissielid	 af	 en	
wordt	 een	 nieuw	 lid	 benoemd.	 Een	 aftredend	 lid	 van	 de	 kascontrolecommissie	 is	 niet	
herkiesbaar.	
	

6. Kostenvergoeding	leden	bestuur	en	leden	commissies	
A. Leden	van	het	bestuur	en	leden	van	commissies	kunnen	aanspraak	maken	op	vergoeding	

van	reiskosten,	conform	fiscale	regelingen.	
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B. Waar	 nodig	 kan	 door	 het	 bestuur	 voor	 commissieleden	 en	 bestuursleden	 een	 aparte	
onkostenvergoeding	 worden	 overeengekomen	 voor	 ten	 behoeve	 van	 de	 vereniging	
gemaakte	kosten.	

C. De	door	het	bestuur	overeengekomen	aparte	onkostenvergoeding(en)	worden	ter	kennis	
gebracht	van	de	leden	van	de	kascontrolecommissie.	
	

7. Slotbepaling	
In	de	gevallen,	waarin	de	Statuten	en	het	Huishoudelijk	Reglement	niet	voorzien,	beslist	het	
bestuur.	
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