HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1:
De vereniging is opgericht op 06-02-1957 en draagt de statutaire naam “Volièrevereniging
Drachtster Vogelvrienden”.
Zij is gevestigd te Drachten en gedomicilieerd aan het adres van haar secretaris.

De vereniging is als afdeling aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en staat
bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 4004575.

Artikel 2:
De vereniging stelt zich ten doel:
Het bevorderen van het houden van vogels; de bevordering van de kweek en het stimuleren van
de liefhebberij in de ruimste zin van het woord.
Artikel 3:
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
Het houden van vergaderingen, tentoonstellingen, cursussen, lezingen, voordrachten etc.
Samenwerking met of aansluiting op zelfstandige grondslag met andere verenigingen of
organisaties welke hetzelfde doel beogen.

Artikel 4:
Het boek- en verenigingsjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar, te weten van 01
januari tot en met 31 december van dat kalenderjaar.
Artikel 5:
De vereniging bestaat uit:
• Seniorleden
• Jeugdleden
• Subleden
• Ereleden
• Donateurs

Een en ander met inachtneming van de bepalingen van dit reglement. Aanmelding van een lid
geschiedt mondeling of schriftelijk bij de secretaris. Jeugdleden moeten toestemming hebben
van ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger. Het Dagelijks Bestuur beslist over toelating
tot het lidmaatschap.

De leden dienen een eigen kweeknummer te hebben en lid zijn van een bij het C.O.M aangesloten
bond of organisatie, met uitzondering van de Ereleden en Donateurs

Artikel 6:
Jeugdleden kunnen zijn personen die de leeftijd van zes(6) jaar hebben bereikt en de leeftijd van
achttien(18) jaar niet hebben overschreden.
Artikel 7:
Erelid van de vereniging zijn zij die door hun verdiensten voor de vereniging en/of de sport zich
op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en door de Algemene Ledenvergadering op
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voordracht van het verenigingsbestuur als zodanig zijn benoemd.

Ereleden zijn vrij van contributieplicht en hebben het recht de Algemene Ledenvergadering bij
te wonen.
Ereleden hebben een adviserende stem.

Artikel 8:
Lid van Verdienste van de vereniging zijn zij die door hun verdiensten voor de vereniging en/of
de sport zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en door de Algemene
Ledenvergadering op voordracht van het verenigingsbestuur als zodanig zijn benoemd.

Leden van Verdienste zijn niet vrij van contributieplicht en hebben het recht de Algemene
Ledenvergadering bij te wonen.

Artikel 9:
Het verenigingslidmaatschap houdt op, telkens per lopend kwartaal van het betreffende jaar
door:
• Opzegging van het lidmaatschap, voor bovenstaande data, schriftelijk bij de
ledenadministrateur;
• Bij overlijden, direct ingaande;
• Door royement, direct ingaande;
• Door uitzetting krachtens artikel 9 van dit reglement, direct ingaande.

Artikel 10:
De verenigingscontributie wordt elk jaar op de laatste ledenvergadering van het boekjaar op
voorstel van het bestuur voor een heel jaar door de leden vastgesteld.
De contributie moet telkens voor de aanvang van het 1e kwartaal van het verenigingsjaar bij
vooruitbetaling worden voldaan aan de penningmeester.
Bij verzuim hiervan worden de betrokken leden, ten hoogste tweemaal met een tussenruimte
van twee weken, door of vanwege de penningmeester aangeschreven.
Is binnen vier weken na de eerste aanschrijving de contributie nog niet betaald, dan wordt het
desbetreffende lid door het bestuur geroyeerd en afgemeld als lid.

Artikel 11:
Leden die enige functie of een bestuursfunctie binnen de organisatie van de vereniging bekleden
kunnen in hun functie worden geschorst of van hun functie worden ontheven op voordracht van
het Dagelijks Bestuur door de meerderheid van het verenigingsbestuur. De schorsing of
ontheffing blijft van kracht tot dit op de eerstvolgende ledenvergadering ter sprake is geweest.
Artikel 12:
Tot schorsing, royement of uitzetting wegens enige bepaling van dit reglement wordt
overgegaan, indien het betreffende lid handelt in strijd met het huishoudelijk of
tentoonstellingsreglement en daardoor of op andere wijze de belangen en het aanzien van de
vereniging op ernstige wijze geschaad wordt.
De schorsing geschiedt door het bestuur, waarna op de eerstvolgende ledenvergadering
besloten wordt of al dan niet over te gaan tot royering of uitzetting.

Artikel 13:
Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:
• Een Dagelijks Bestuur, bestaande uit tenminste drie personen, te weten de voorzitter, de
vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, 2e penningmeester;
• Een of meerdere adviseurs bestuur.
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Het bestuur wordt gekozen voor de tijd van drie jaar. Bestuursleden treden volgens rooster af,
maar kunnen zich herkiesbaar stellen. De voorzitter en de secretaris mogen nooit gelijktijdig
aftreden. Adviseurs bestuur worden voor onbepaalde tijd benoemd.

Artikel 14:
De namen van de, voor het bestuur gestelde, kandidaten kunnen tot en met de pauze van de
Algemene Ledenvergadering worden ingediend. Elk lid kan zichzelf of iemand anders kandidaat
stellen.

Personen onder 18 jaar (Jeugdleden), subleden en donateurs mogen geen bestuursfunctie
bekleden.
De voorzitter wordt door de vergadering uit het bestuur gekozen. Het stemmen dient schriftelijk
te geschieden. Over personen mag nooit mondeling worden gestemd.

Artikel 15:
De voorzitter leidt de vergadering en stelt in overleg met het bestuur datum, plaats, uur en
agenda vast. Hij tekent met de secretaris alle voor de vereniging bindende overeenkomsten en
besluiten. Hij zorgt voor de stipte naleving der statuten, het huishoudelijk reglement en het
tentoonstellingsreglement en alle verder genomen besluiten.
Bij ziekte of verhindering van de voorzitter wordt diens functie waargenomen door de
vicevoorzitter.
Artikel 16:
De secretaris is belast met:
• Het bijhouden van de notulen, welke hij op de eerstvolgende vergadering voorleest of
vooraf schriftelijk ter hand stelt van het bestuur en de leden;
• Het voeren van de verenigingscorrespondentie, waarvan hij kopie houdt;
• Het bijhouden van de presentielijst, indien noodzakelijk geacht;
• Het bekendmaken van de vergaderingen;
• Het regelen van verkiezingen;
• Het uitbrengen van een jaarverslag;
• Het op de agenda plaatsen van alle ingekomen en uitgaande stukken.
Artikel 17:
De penningmeester is belast met:
• Het innen van alle, de vereniging toekomende gelden;
• Het beheer van de gelden van de vereniging, waarvoor hij aansprakelijk is;
• Het doen van betalingen tegen kwitantie;
• Het afsluiten van het boekjaar per 31 december;
• Een financieel verslag uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering;
• Het bijhouden van een lijst met eigendommen van de vereniging, evenals hun
kaswaarde;
• Het beleggen van de verenigingsgelden op een door het bestuur te bepalen wijze.

Artikel 18:
De Adviseur(s) Bestuur ne(e)m(t)en deel aan bestuursvergaderingen en kan/kunnen door hun
ervaring en kennis het bestuur/de vereniging adviezen geven.
a. adviseur wordt op voorspraak van bestuur benoemd op een ledenvergadering
b. functie geldt voor onbepaalde tijd en eindigt met beëindiging van lidmaatschap
c. functie eindigt wanneer meerderheid van leden in ledenvergadering overgaat tot
beëindiging van de adviseursfunctie van een bepaald adviseur
d. er zijn maximaal 3 adviseurs
e. adviseur heeft geen stemrecht in bestuursvergadering
f. adviseur kan adviezen geven; voorstellen indienen in bestuursvergadering
g. adviseur heeft geen enkele verplichting tot het bezoeken van bestuursvergaderingen
h. ontvangt agenda en notulen van bestuursvergaderingen
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Artikel 19:
Voor de Algemene Ledenvergadering wordt de kas door twee leden (bestuursleden uitgesloten)
gecontroleerd. Deze kascontroleurs worden op de Algemene Ledenvergadering benoemd; ieder
jaar valt van deze leden er een af en komt er een ander voor in de plaats. Zij brengen op de
Algemene Ledenvergadering verslag uit.

Artikel20:
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

o
o
o
o
o
.

Contributies;
Donaties;
Schenkingen ofandere toevallige baten;
Gekweekte rente;
Sponsorgelden;
Opbrengstvogelmarktenententoonstellingen.

Artikel2l:
De vergaderingen worden onderscheiden in:

o
o
o
o
o

Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur;

Bestuursvergaderingen;
Algemene Ledenvergadering, te houden, indien mogelijk, vóór 1 april;
Ledenvergaderingen
Buitengewonevergaderingen

Artikel22:
Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement mogen alleen worden aangebracht bij besluit van
de Algemene Ledenvergadering en met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. De
wijziging treedt direct na aanneming in werking.

Artikel23:
Tot ontbinding van de vereniging kan niet, dan in een ledenvergadering met tenmin ste 2f3 van
de uitgebrachte stemmen worden besloten. De vereniging wordt echter geacht te zijn
ontbonden, wanneer slechts een ledental van 3 leden is overgebleven.
Indien tot ontbinding van de vereniging wordt besloten, beslist de ledenvergadering welke
bestemming aan het verenigingsbezit, met inachtneming van het bepaalde artikel 1702 van het
Burgerlijk Wetboek zal worden gegeven.

Artikel24:
In de notulen worden alle belangrijke zaken de vereniging aangaande vermeld. De notulen
mogen niet vernietigd worden en blijven te allen tijde in het bezit van de vereniging.

Artikel25:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.
Aldus goedgekeurd op de ledenvergadering van0!-04-2022te Drachten.
Met inwerkingtreding van dit reglement vervalt het voorgaande Huishoudelijk Regelement d.d.

01-10-1963.

E. Kampen,

voorzitter
-,'***

Hulsmár, secretaris

**

