HUISHOUDELIJK REGLEMENT

NAAM EN VERENIGINGSJAAR.
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Amateurtuindersvereniging Van Heemstra” en is gevestigd in de gemeente
Beuningen.
De vereniging werd opgericht op 10 december 1988.
Artikel 2
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar; het eerste verenigingsjaar
loopt van 10 december 1988 tot en met 31 december 1989.
LIDMAATSCHAP.
Artikel 3
Lid kunnen zijn, meerderjarige personen, die met het doel van de vereniging, als omschreven in de statuten in
artikel 2, instemmen.
Artikel 4
De verplichtingen van de leden bestaan uit:
a. Het betalen van contributie.
b. Het betalen van de borgsom.
c. Het betalen van de huur.
d. Het nakomen van de reglementen en besluiten van het bestuur of van haar commissies en de algemene
ledenvergadering.
INKOMSTEN.
Artikel 5
a. Contributie: deze wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld voor het komende
verenigingsjaar.
b. Huur: deze wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld voor het komende
verenigingsjaar.
c. Borg: deze wordt terugbetaald wanneer de kavel(s) opgeruimd worden achtergelaten, dit is ter beoordeling
van het bestuur.
BESTUUR
Artikel 6
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste 5 personen. Zij worden op de algemene
ledenvergadering door de leden gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de leden.
2. De bevoegdheden van het bestuur, evenals de kandidaatstelling, is vastgelegd in de statuten van de
vereniging.

Artikel 7
Het bestuur vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht. De voorzitter, en/of ten minste drie leden van het bestuur
zijn bevoegd een vergadering van het bestuur uit te schrijven, die binnen veertien (14) dagen gehouden moet
worden.
Artikel 8
De voorzitter, of het bestuurslid dat hem vervangt, zit alle vergaderingen voor, die hij door de secretaris in
overleg met hem doet uitschrijven. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging en heeft het recht
besprekingen te sluiten indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht ze te
heropenen indien 2/3 van de aanwezige leden dat verlangt.

Artikel 9
De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet door het bestuur aan anderen is
opgedragen.
Hij is voorts belast met het notuleren van de vergaderingen en brengt op de algemene ledenvergadering verslag
uit van de toestand en de verrichtingen van de vereniging. Alle uitgaande stukken worden door hem, eventueel
samen met de voorzitter, ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschriften te bewaren in het archief van
de vereniging. Hij houdt een ledenregistratie bij en beheert het verenigingsarchief.
Artikel 10
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging; voor alle door hem gedane betalingen ontvangt
hij een kwitantie en voor alle aan hem gedane betalingen kwiteert hij.
Hij draagt zorg voor de inning van de contributie, de huur, de borgsom en houdt boek van alle inkomsten en
uitgaven, zodanig, dat de baten en schulden van de vereniging te allen tijde onmiddellijk kunnen worden
vastgesteld.
Hij bepaalt in overleg met het bestuur het bedrag, dat hij als kasgeld onder zich heeft, de overige middelen
worden op een bankrekening geplaatst, ten name van de vereniging. De penningmeester is persoonlijk
verantwoordelijk voor zijn beheer.
Op de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit van de financiële toestand van de vereniging en van zijn
beheer. Hij dient een begroting in van de in het komende jaar te verwachten inkomsten en uitgaven. Hij wordt
voor zijn beleid door de algemene ledenvergadering gedechargeerd (ontheffen) en is gehouden aan de
kascontrolecommissie controle toe te staan en inzage van alle bescheiden te geven. Deze verplichting bestaat ook
naar het bestuur, dat te allen tijde van hem rekening en verantwoording kan verlangen. Hij is verplicht, ten
behoeve van de financiële afwikkeling, een ledenadministratie bij te houden die gelijk is aan die van de
secretaris.
VERGADERINGEN EN STEMMINGEN
Artikel 11
De algemene ledenvergadering is de hoogste macht binnen de vereniging; de besluiten zijn voor alle leden van
kracht.
Artikel 12
De algemene ledenvergadering bestaat uit stemgerechtigde leden en het bestuur. Elk lid van het bestuur is als lid
van de vereniging ook stemgerechtigd.
Artikel 13
De jaarvergadering, als bedoeld in artikel 6 van de statuten, wordt jaarlijks uiterlijk in de maand maart gehouden
en omvat minimaal de navolgende onderwerpen:
a. Beleid bestuur.
b. Verslag secretaris.
c. Verslag penningmeester.
d. Verslag kascontrolecommissie.
e. Vaststelling contributie.
f. Vaststelling huurprijs per m2.
g. Verslag van de commissie zoals genoemd in de statuten artikel 4 lid 7, voor zover de commissie dit wenst.
h. Ingediende voorstellen.
Artikel 14
Voorstellen voor de jaarvergadering dienen uiterlijk twee (2) dagen voor de jaarvergadering schriftelijk bij de
secretaris te worden ingediend.
Artikel 15
Andere algemene ledenvergaderingen dan bedoeld in artikel 13 hebben plaats wanneer:
a.
Het bestuur dit wenslijk acht.
b.
Ten minste 1/3 van het aantal leden dit schriftelijk en met reden omkleed aan het bestuur verzoekt. Het
bestuur is dan verplicht binnen een maand na ontvangst van het verzoek een zodanige vergadering te
beleggen.

Artikel 16
Het bestuur draagt zorg dat de agenda van alle ledenvergaderingen ten minste veertien (14) dagen voor de
vergadering aan de leden wordt toegezonden.
Artikel 17
Alle besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen behoudens het bepaalde in artikel 6, 7 en
8 van de statuten en het artikel 24 van dit reglement bepaalde.
Artikel 18
Ter controle van de kas van de vereniging wijst de algemene ledenvergadering op voordracht van de voorzitter
een kascontrolecommissie aan, die elk jaar haar bevindingen rapporteert aan de algemene ledenvergadering. De
commissie mag uit drie (3) leden bestaan. Die ten hoogste twee (2) jaar zitting hebben en aftreden volgens een
door het bestuur vastgesteld rooster. Zij zijn bij aftreden niet meteen herkiesbaar.
Bestuursleden mogen geen deel uit maken van de kascontrolecommissie.
Artikel 19
Het bestuur heeft het recht, indien daar behoefte aan bestaat, speciale commissies in het leven te roepen. De taak
en werkwijze van die commissies worden door het bestuur vastgesteld. Zij zijn ook verantwoording schuldig aan
het bestuur.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 20
De voorschriften, onder welke bepalingen aan de leden een tuin in huur gegeven kan worden, zijn bij
afzonderlijk reglement geregeld en behoeven goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
Artikel 21
De secretaris van de vereniging doet jaarlijks een opgave van het aantal leden aan de algemene
ledenvergadering.
Artikel 22
Zij die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de vereniging, kunnen op voordracht
van het bestuur, door de algemene ledenvergadering tot erelid worden benoemd.
Ereleden hebben toegang tot de vergaderingen en hebben een adviserende stem. Zij behoeven geen contributie te
betalen.
Artikel 23
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering wanneer 2/3 van de aanwezige
leden zich daarvoor uitspreekt. De wijzigingen dienen vooraf aan de leden te worden bekend gemaakt.
Artikel 24
Aftredende functionarissen zijn verplicht de stukken en eigendommen van de vereniging, die zij onder hun
berusting hebben, binnen veertien (14) dagen na hun aftreden over te dragen aan het bestuur.
Artikel 25
Indien een artikel in dit reglement voor verschillende uitleg vatbaar blijkt, evenals in die gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 26
Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 6 maart 2004.

