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Vereniging Eemland300 gevestigd te Eemnes 
 
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT concept 23 maart 2020 
 

 
Artikel 1   Algemene bepalingen 
 
1.  De vereniging, genaamd Eemland300, hierna te noemen "de vereniging" is 

bij notariële akte opgericht op 13 mei 2019 en is gevestigd te Eemnes. 
2.  Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samen-

hang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij 
notariële akte op 13 mei 2019 

 
Artikel 2  Het lidmaatschap 
 
1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening 

van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop 
de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, 
emailadres en woonplaats.  

2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge-
steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier 
te worden voldaan.  

 
Artikel 3  Aanneming van leden 
 
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de 

secretaris, namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigen-
machtig iemand het lidmaatschap weigeren; alsdan beslist het bestuur 
over het al dan niet toelaten. 

 
2. Van de toelating wordt mededeling gedaan aan de overige leden van de 

vereniging. Binnen 30 dagen na deze bekendmaking kan ieder 
stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar 
maken tegen de toelating.  
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 Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan 
schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager. 

 
Artikel 4   Rechten en plichten van leden 
 
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden 
de hierna te noemen rechten en plichten: 
1.  Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten 

en het huishoudelijk reglement te ontvangen. 
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan vergaderingen en activiteiten. 
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de 

algemene vergaderingen. 
4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in 

te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan-
delen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken 
en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te 
geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

6.  Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering 
van hun adres. 

7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging. 
 
Artikel 5      Bestuur 
 
1. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de 

statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 
 a. de algemene leiding van zaken; 
 b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen beslui-

ten; 
 c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
 d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe-

ve van de vereniging. 
2. Het bestuur stelt elk jaar een vergaderagenda vast. Daarenboven verga-

dert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 leden van het 
bestuur zulks wensen.  

3. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur vóór aanvang van 
de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een verga-
dering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te 
worden belegd.   

4.  Taken van de voorzitter: 



3 
 

 a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven; 
 b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij 

deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. 
5.  Taken van de secretaris: 
 a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, 

ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften 
ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.  

 b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen 
die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd; 

 c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; 
 d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de 

statuten en reglementen; 
 e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en 

adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen. 
6.  Taken van de penningmeester: 
 a. beheert de gelden van de vereniging; 
 b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en 

draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering 
goedgekeurde uitgaven; 

 c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven 
 d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoe-

ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, 
ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te 
houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde 
taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; 

  e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële 
toestand en legt daarbij verantwoording af over de balans en de staat 
van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar 
en een begroting voor het komende verenigingsjaar. 

 
Artikel 6 Bestuursverkiezing 
 
1. Het bestuur stelt een schema van aftreden op.  
 
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het 

bestuur gestelde kandidaten, dienen gepubliceerd te worden in de agenda 
van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. 

 In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door 
stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermel-
ding van de daaraan verbonden procedure. 
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3.  Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de 
secretaris aangemeld te worden, ondertekend door tenminste drie  
stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende 
bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder 
vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. 

 
Artikel 7   Vergoedingen voor bestuursleden 
 

1. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun 
bestuurswerkzaamheden noch enig vacatiegeld. Zij hebben wel recht 
op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. 
Deze kosten worden zichtbaar in de post Kosten vergaderingen van de 
begroting en de jaarlijkse resulatenrekening. 

 
2. Bestuursleden hebben wel recht op kosten voor vrijwilligerswerk, 

indien zulks aan de orde is. Artikel 10 van dit reglement is dan van 
toepassing. 

 
Artikel 8         Commissies en werkgroepen 
 
1. Het Bestuur kan commissies en werkgroepen instellen.  
2.  Binnen de commissies en werkgroepen is enerzijds aandacht te besteden 

aan beleid en anderzijds aan uitvoering. 
3. De benoeming tot lid van een commissie of werkgroep geschiedt, behou-

dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot het moment dat de op-
dracht is volbracht of ingetrokken.  

4.  Bij het besluit tot instelling van een commissie of werkgroep worden de 
samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een 
instructie vastgelegd.  

5.  Elke commissie of werkgroep rapporteert ten minste één keer per kalen-
derjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur. 

6.  Een commissie of werkgroep vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten 
minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten. 

7.  Een commissie of werkgroep is verantwoording schuldig aan het bestuur. 
 
Artikel 9  Contributie 
 
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die 

door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.  
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.  
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Artikel 10  Kostenvergoedingen 
 
Het bestuur is bevoegd om aan de leden voor de uitoefening van activiteiten 
namens de vereniging de hiervoor noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en 
overige onkosten te vergoeden. 
 
Artikel 11  Aansprakelijkheid van de leden 
 
Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de 

vereniging dan wel gebouwen waarvan de vereniging gebruik maakt, 
aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt 
te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben 
gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) 
wordt aangetoond. 

 
Artikel 12  Communicatie met de leden 
 
Door de vereniging wordt een website onderhouden. Hierin worden op 
regelmatige tijden mededelingen gedaan en artikelen opgenomen. Tevens 
verschijnt er op gezette tijden een elektronische nieuwsbrief voor de leden. 
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de 
vereniging in het algemeen niet schaden.  
 
Artikel 13  Wijziging van het huishoudelijk reglement 
 
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit 

van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal 
worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.  

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een 
afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 
gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoude-
lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan 
gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.  
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Artikel 14  Slotbepalingen 
 
1. Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 31 
maart 2020. 
 
 
Namens het bestuur van de vereniging. 
 
De voorzitter:   De secretaris: 
 
 
 
Th. Van der Tak    R. Beukers 


