Huishoudelijk Reglement Seniorenvereniging De Kersenplukkers, Mierlo
Artikel 1. LEDEN:
In aanvulling op hetgeen hierover staat in artikel 4 van de statuten dient vemeld dat de vereniging ook leden van
verdienste kent. Een “lid van verdienste” wordt, op voordracht van het bestuur, als zodanig benoemd door de
Algemene vergadering. Het is een eretitel waaraan geen verdere privileges zijn verbonden.

Artikel 2. HET LIDMAATSCHAP:
1. Het lidmaatschap staat open voor personen van 50 jaar of ouder.
2. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het bestuur van de vereniging of bij het lid van de
vereniging dat door het bestuur daarvoor is aangesteld.
3. Het bestuur kan een aanmelding tot lid afwijzen.
4. Indien op een aanmelding tot lid door het bestuur afwijzend wordt beschikt kan de algemene vergadering
deze afwijzing ongedaan maken en alsnog tot toelating van het lid besluiten.
5. Bij toetreding als lid van de vereniging verbindt men zich tenminste voor het lopende jaar.
6. Personen die niet in de gemeente Geldrop-Mierlo woonachtig zijn kunnen in principe geen lid van de
vereniging worden. Bij een schriftelijk verzoek daartoe kan het bestuur afwijkend beslissen.

Artikel 3. EINDE LIDMAATSCHAP:
1. Een lidmaatschap wordt beëindigd zoals in artikel 5 van de statuten is vermeld.
2. Een opzegging door een lid moet schriftelijk of mondeling gedaan worden bij het bestuur vóór 31 december
van het lopende jaar.
3. Een lid dat is geschorst kan gedurende deze schorsing niet aan de activiteiten van de vereniging
deelnemen.

Artikel 4. GELDMIDDELEN:
Dit huishoudelijk reglement bevat vooralsnog geen aanvullingen op hetgeen hieromtrent geregeld is in de
statuten.

Artikel 5. CONTRIBUTIES:
1. De contributie van nieuwe leden die in de loop van het jaar lid worden, wordt door het bestuur vastgesteld.
2. Bij beëindiging van het lidmaatschap door overlijden, bedanken of verhuizen vindt geen restitutie van de
contributie plaats.

Artikel 6. HET BESTUUR:
In aanvulling op hetgeen hierover in artikel 7 tot en met 11 van de statuten staat geschreven worden hier de
taken van de voorzitter, secretaris en penningmeester in het hier volgende omschreven.

Artikel 7. VOORZITTER:
1. Hij is de woordvoerder van de vereniging. Hij belegt in overleg met de secretaris de vergaderingen en leidt
deze.
2. Hij tekent, na goedkeuring door de vergadering, de door de secretaris opgemaakte verslagen van bestuursen algemene vergaderingen.
3. Hij stelt in overleg met de secretaris een vergaderschema voor de bestuursvergaderingen op.
4. Hij oefent controle uit op naleving van de statuten en reglementen.

Artikel 8. SECRETARIS:
1. Hij voert de correspondentie van de vereniging. Hij behandelt de ingekomen stukken en brengt deze op de
eerstvolgende bestuursvergadering ter kennis van het bestuur
2. Hij stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de bestuurs- en algemene vergadering vast.
3. Hij verzendt de convocaties voor de bestuurs- en algemene vergaderingen.
4. Hij notuleert de bestuurs- en algemene vergaderingen.
5. Hij houdt, in samenwerking met de overige bestuursleden, de ledenadministratie bij en houdt deze up to
date.
6. Hij is bewaarder van het archief en besluit in overleg met de voorzitter, met inachtneming van de wettelijke
bewaartermijnen, welke stukken hierin bewaard moeten blijven.
7. Het gehele archief is steeds, in overleg met de secretaris, voor ieder bestuurslid toegankelijk.

Artikel 9. PENNINGMEESTER:
1. Hij beheert de geldmiddelen van de vereniging.
2. Hij bewaakt de financiële administratie en verschaft het bestuur regelmatig inzicht in de financiële situatie
van de vereniging.
3. Hij zorgt voor tijdige betaling van de ontvangen rekeningen.
4. Hij stelt de jaarstukken (financieel overzicht, balans en begroting ) op en verzorgt de tijdige indiening van de
subsidieaanvrage bij de gemeente.

Artikel 10. COMMISSIES:
Het bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies die naar zijn mening nodig zijn voor het uitoefenen van
bijzondere taken en/of activiteiten.

Artikel 11. KASCOMMISSIE:
Dit huishoudelijk reglement bevat vooralsnog geen aanvullingen op hetgeen hieromtrent geregeld is in de
statuten.

Artikel 12. BESTUURSVERGADERINGEN:
Het algemeen bestuur vergadert periodiek en minimaal 10 maal per jaar.

Artikel 13. EINDE LIDMAATSCHAP BESTUUR:
In aanvulling op hetgeen daaromtrent in artikel 8 van de statuten is geregeld kan een einde komen aan iemands
lidmaatschap bestuur: bij besluit van minimaal tweederde van de zittende bestuursleden met een aan het lid
gericht schrijven, dat verdere samenwerking met hem/haar niet mogelijk is. Tegen dit besluit kan het lid
bezwaar aantekenen en de algemene vergadering om een oordeel verzoeken.

Artikel 14. ONDERAFDELINGEN & GROEPERINGEN:
1. Hieronder worden verstaan verzamelingen van leden van de vereniging die in clubverband gezamenlijk een
activiteit willen uitoefenen.
2. Deze onderafdelingen / groeperingen kunnen een eigen bestuur hebben met een grote mate van
zelfstandigheid.
3. Hooguit één lid van dit bestuur kan tevens lid zijn van het algemeen bestuur.
4. Het reglement van deze onderafdeling /groepering mag niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van
de vereniging. Voor het opstellen van een dergelijk reglement kan de onderafdeling gebruik maken van een
daartoe ontworpen format.
5. Dit reglement dient ter goedkeuring aan het bestuur van de vereniging te worden voorgedragen. Onder
vereniging dient te worden verstaan de Seniorenvereniging De Kersenplukkers.
6. Als een onderafdeling / groepering handelt in strijd met het belang van De Kersenplukkers kan het bestuur
besluiten deze onderafdeling / groepering als onderafdeling / groepering op te heffen.
7. Op de jaarlijkse algemene vergadering van de onderafdeling/groepering dient minimaal één bestuurslid van
de vereniging aanwezig te zijn.
8. Van een onderafdeling/groepering kunnen alleen die personen lid worden die lid zijn van de vereniging.
9. De onderafdeling/groepering is gehouden geen handelingen te verrichten die het belang van De
Kersenplukkers schaden en is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de vereniging.

