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HUISHOUDELIJK REGLEMENT HSV ’T VOORNTJE GRUBBENVORST

Art. 1.- Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen en ten hoogste  5 
personen.  
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester  
Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen voor de 
duur van drie jaar. In verband met de continuïteit van de vereniging treden de 
voorzitter en secretaris bij voorkeur niet gelijktijdig af. 
Er is een schema van aftreding. 
 Bij beeindiging van een (bestuurs-) functie moet alle verenigingseigendommen per 

direct aan het bestuur worden overgedragen.

Art.2.- Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Dagelijks Bestuur (DB)
 De voorzitter stelt de agenda vast voor de bestuursvergaderingen, algemene 

ledenvergaderingen en extra ledenvergadering. Hij leidt de vergaderingen. Bij 
ontstentenis van de voorzitter wijzen de leden van het Bestuur een vervanger 
aan;

 Hij bewaakt de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement;

 De secretaris voert de correspondentie van de vereniging;
 Hij is bevoegd om alle uitgaande stukken namens de vereniging te 

ondertekenen,
 Hij houdt het archief bij; 
 Hij verzorgt de verzendingen van alle oproepingen voor de bestuurs- en 

ledenvergaderingen. 
 Hij maakt het Jaarverslag van de vereniging. Na goedkeuring van het bestuur 

wordt dit Jaarverslag aan de orde gesteld in de ledenvergadering

 De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen 
van de vereniging;

 hij is bevoegd tot het tekenen van de kwitanties.
 Hij draagt zorg voor het innen van de contributies;
 Hij stel jaarlijks de financiële jaarrekening op, welke na goedkeuring van de 

kascommissie wordt voorgelegd aan de ledenvergadering voor decharge 
penningmeester.

Art.3.- De Kascommissie bestaat uit twee leden.  De leden van de Kascommissie 
worden voorgedragen en gekozen door de Ledenvergadering. Ieder lid wordt 
gekozen voor de duur van twee jaar. Er is een schema van aftreding.

 De kascommissie controleert de jaarrekening na overleg met de penningmeester, 
doch uiterlijk binnen 3 maanden na het verstrijken het verenigingsjaar.

Art.4.- Vergaderingen
 De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na het 

verstrijken van het verenigingsjaar. Het bestuur vraagt tijdig agendapunten uit bij de 
leden en stelt de agenda, datum, tijd en plaats vast. 
◦ Het Bestuur draagt ervoor zorg dat de uitnodigingen voor de Ledenvergadering 

minimaal 8 dagen voorafgaand bij de leden in bezit zijn. 
◦ Elk lid heeft het recht om staande de vergadering behandelvoorstellen in te dienen 

De indiener licht zelf het voorstel toe. De meerderheid van de vergadering 
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accepteert / verwerpt het ingediende voorstel en bepaalt of het voorstel tijdens 
dezelfde vergadering wordt behandeld, of dat hiervoor een nieuwe vergadering 
moet worden belegd. 

 De Bestuursvergaderingen worden 1 keer per maand gehouden. De Voorzitter bepaalt 
de agenda, datum, tijd en plaats.

  Een extra algemene ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur 
worden belegd, in welk geval mogen de uitnodigingen korter dan 8 dagen voorafgaand 
in bezit van de leden zijn.

Art.5.- Besluiten algemene ledenergadering
 Een algemene ledenvergadering kan overgaan tot het nemen van besluiten bij een 

minimale aanwezigheid van 10% van alle stemgerechtigde leden. 
 Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft plus één  

van alle geldig uitgebrachte stemmen,
 Anoniem uitgebrachte stemmen zijn ongeldig. 

Art.6.-  Contributie
 De contributie wordt 1 keer per jaar geheven. 
 De Hoogte van de contributie oor de diverse leeftijdsgroepen wordt op de algemene 

ledenvergadering vastgesteld.
 De hoogte van de contributie wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.

Art.7.- Leden en jeugdleden.
 De vereniging kent leden in de leeftijdsgroep van

◦ 15 tot 18 jaar en
◦ 18 jaar en ouder.

 Stemrecht hebben leden van 18 jaar en ouder.
 Jeugdleden van 8 tot 15 jaar hebben dezelfde rechten en verplichtingen dan overige 

leden, met uitzondering van het stemrecht.

Art.8.- Wijze van toetreding nieuwe leden.
 Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het online gepubliceerde inschrijfformulier.

Art.9.-Elk lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en 
hiernaar te handelen.

 De statuten kunnen worden opgevraagd bij het bestuur;
 Het huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.

Huishoudelijk reglement goedgekeurd door de algemene ledenvergadering d.d……….


