HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 1.
NAAM:
De afdeling draagt de naam: “ De Soester Vogelvrienden “ (SVV), opgericht op 15 november 1952, zijnde de afdeling Soest van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De code van de afdeling is S03.
Zij wordt in dit reglement verder aangeduid als “de afdeling“. De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) wordt verder aangeduid als
“de Bond”.
ARTIKEL 2.
DOEL:
De doelstelling van de vereniging is:
a. Het bevorderen van de vogelkweek, de vogelkennis en de vogelstand
in de ruimste betekenis van het woord.
b. Het behartigen van de belangen van de leden en de Bond.
c. De kontakten tussen haar leden onderhouden.
ARTIKEL 3.
LEDEN:
a. De afdeling kent seniorleden, jeugdleden, ereleden, leden van
verdiensten. Daarnaast kent de vereniging subleden en donateurs.
b. Senior- en jeugdleden dienen geregistreerd te zijn bij de Bond.
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ARTIKEL 4.
AANMELDINGEN:
Als seniorlid, sublid en jeugdlid kan men worden toegelaten, nadat men
schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend.
Het bestuur beslist over de toelating, nadat de ledenvergadering is
gehoord.
ARTIKEL 5.
RECHTEN LEDEN:
De leden hebben het recht van toegang tot alle van de afdeling uitgaande
vergaderingen, excursies, lezingen enz. (Uitgezonderd de bestuursvergaderingen). Zij hebben het recht op de vergaderingen voorstellen te
doen en discussies te voeren. Zij hebben het recht om ten getale van
tenminste 1/5 van het totaal aantal leden van de afdeling, een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen, na vooraf aan het bestuur de te
behandelen punten te hebben meegedeeld.
Het afdelingsbestuur is gehouden een aldus verlangde vergadering
binnen 4 weken, na indiening van het verzoek hiertoe, te houden.
ARTIKEL 6.
VERPLICHTINGEN LEDEN:
De leden zijn verplicht, allen zoveel mogelijk, mede te werken aan de
bevordering van de doelstellingen van de vereniging en de Bond.
Zij zijn gehouden zich gedurende de vergadering te onderwerpen aan de
leiding van de voorzitter.
ARTIKEL 7.
OPZEGGING:
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de
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secretaris van de afdeling en vóór de eerste van elk kwartaal.
Het lidmaatschap eindigt voorts door overlijden en / of royement.
ARTIKEL 8.
ROYEMENT:
Royement van het lid kan geschieden door de afdelingsbestuur op grond
van:
a. Contributieschuld.
Leden, die meer dan drie maanden contributie achterstand hebben,
worden door het bestuur gemaand het verschuldigde bedrag aan te
zuiveren.
Volgt hierna geen betaling dan heeft het bestuur het recht om tot
royement over te gaan.
b. Het handelen in strijd met enig bepaling van statuten en reglementen
van de afdeling en van de Bond. Een zodanig royement kan niet
anders geschieden dan na goedkeuring van de meerderheid van de
leden vergadering en behoeft, indien het bondszaken betreft, de
goedkeuring van de Bond.
Een voorstel tot een zodanig royement moet op de agenda van een
ledenvergadering zijn geplaatst. Leden die geroyeerd zijn ingevolge
sub. b, hebben het recht van beroep op de Algemene ledenvergadering
van de Bond en de ledenvergadering waarin de ‘zaak’ wordt behandeld. Dit beroep dient binnen een maand bij het Bondsbestuur en
afdelingsbestuur te worden ingediend.
ARTIKEL 9.
BESTUUR:
De leiding van de afdeling is opgedragen aan een bestuur, bestaande uit
tenminste 3 en ten hoogste 9 leden, te weten:
• de voorzitter,
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• de secretaris,
• de penningmeester, aangevuld met eventueel ‘tweede’ functionarissen
en 1 commissaris en 3 leden.
De bestuursleden worden gekozen voor de periode van 2 jaar.
Behalve de voorzitter, die in functie wordt gekozen, verdelen de bestuursleden hun functies onderling.
Elk jaar treedt de helft, volgens een door het bestuur gemaakt rooster af.
De aftredende leden zijn in principe herkiesbaar. Bij tussentijdse vacatures wordt daarin op de eerstvolgende ledenvergadering voorzien voor
de duur van de zittingstijd van diegene, wiens plaats wordt vervuld.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de:
• 1e voorzitter,
• 1e secretaris,
• 1e penningmeester.
ARTIKEL 10.
TAAKOMSCHRIJVING BESTUUR:
De voorzitter is belast met de leiding van alle van de afdeling uitgaande
vergaderingen, excursies enz. Hij is verantwoordelijk voor een goede
gang van zaken in zijn afdeling.
De secretaris is belast met het voeren van de briefwisseling, het beheren
van het archief, bewaren van bescheiden en de bijeenroeping van een
vergadering e.d. in opdracht van de voorzitter.
De penningmeester beheert de gelden van de afdeling. Hij draagt zorg
voor de inning van de contributies en overige bijdragen en zorgt in
overleg met de secretaris voor een goede en actuele leden- en donateuradministratie. De penningmeester is verplicht, conform het reglement
van de Bond, de verplichte bondscontributie aan de penningmeester van
de Bond af te dragen.
Het ringencommissariaat is een door het dagelijks bestuur gedelegeerde
activiteit aan een medebestuurslid.
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ARTIKEL 11.
VERTEGENWOORDIGING:
Het bestuur vertegenwoordigt de afdeling in en buiten rechten, overeenkomstig artikel 10, lid 1 en 2 van de statuten.
ARTIKEL 12.
CONTRIBUTIE
De afdeling is bevoegd, om boven de vastgestelde bondscontributie. ten
eigen bate, een afdelingscontributie te heffen.
De hoogte van deze contributie moet door de ledenvergadering worden
vastgesteld.
ARTIKEL 13.
FINANCIELE BEVOEGDHEID BESTUUR
De financiële aangelegenheden van de vereniging worden in principe
door het bestuur afgehandeld.
Ter voorkoming van onverantwoord financieel handelen is afgesproken
dat een bodembedrag van tweehonderd vijfentwintig euro als uitgangspunt geldt voor zelfstandig handelen door het bestuur voor zover het uitgaven tot aanschaf van gebruiksartikelen betreft. Deze regeling mag
echter het financieel functioneren van de vereniging niet stagneren en/of
blokkeren.
Voor de aanschaf van verbruiksartikelen is geen bodembedrag vastgesteld. De aanschaf van verbruiksartikelen zal altijd door het bestuur moeten worden geaccordeerd en in notulen worden vastgelegd.
Hierna volgt een overzicht, waarbij in volgorde van bevoegdheid, als het
gaat om betalingen boven de tweehonderd vijfentwintig euro en de
noodzakelijk te volgen route, is aangegeven om betalingen te laten
verrichten en kasopnamen te doen ten laste van de bank- en
girorekeningen bij financiële instellingen waar de vereniging zaken mee
doet.
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Het financiële bevoegdhedenoverzicht van bestuursleden ziet er als volgt
uit:

Volgorde:

Bevoegdheden:

1. = 1e Voorzitter

1 en 2 Ieder afzonderlijk tot € 225,-

2. = 1e
1 en 2 Gezamenlijk boven de € 225,Penningmeester
3. = 1e Secretaris

1 en 3 Gezamenlijk boven de € 225,-

4. = 2e Secretaris

2 en 3 Gezamenlijk boven de € 225,-

5. = 2e
4 en 5 Gezamenlijk tot € 225,Penningmeester

NB. De financiële bevoegdheden zijn bij de betrokken financiële instellingen vastgesteld.
ARTIKEL 14.
JAARVERSLAG PENNINGMEESTER:
Eenmaal per jaar, vóór 1 maart of bij uitzondering volgens statuten vóór
1 juli, legt de penningmeester in de ledenvergadering rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer over het afgelopen boekjaar en
brengt hij verslag uit over de financiële situatie van de afdeling.
De ledenvergadering wordt daarbij eveneens voorgelicht door een kas
commissie, die de kas, bankrekeningen en bescheiden controleert.
De kascommissie telt twee leden, die door de ledenvergadering worden
benoemd. Elk jaar treedt 1 commissielid af, waarvoor een ander lid
wordt benoemd.
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Bij akkoordbevinding tekent de kascommissie tenminste de laatste
rekeningoverzichten van de lopende rekening van bank- en girorekening
en kasboek af. De goedkeuring van de bescheiden en verantwoording
strekt tot décharge van het bestuur.
ARTIKEL 15.
LEDENVERGADERING
Tenminste éénmaal per twee maanden wordt een ledenvergadering
gehouden op en tijd en plaats door het bestuur bepaald.
Bestuursvergaderingen hebben tenminste éénmaal per twee maanden
plaats en verder zo vaak als de voorzitter of het bestuur zulks nodig acht.
ARTIKEL 16.
JAARVERGADERING:
In de maand februari of maart of bij uitzondering volgens de statuten
vóór 1 juli van hetzelfde jaar heeft de jaarvergadering van de afdeling
plaats. Op de agenda van deze vergadering moeten onder andere de
volgende punten voorkomen, t.w:
•
•
•
•
•
•

Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie
Beoordeling gevoerd (bestuurs-)beleid
Bestuursverkiezing
Vaststelling afdelingscontributie en overige bijdragen voor het
komende verenigingsjaar.

Tenminste twee weken voor de datum waarop de jaarvergadering wordt
gehouden, wordt door het bestuur aan de leden meegedeeld, welke bestuursleden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, zullen aftreden en
wie door het bestuur als kandidaten worden voorgesteld
De leden kunnen tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang der vergadering
hunnerzijds kandidaten stellen. De kandidaatstelling, te richten tot de
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secretaris, dient vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de
kandidaat, ondertekend te zijn door tenminste vijf stemgerechtigde leden.
De kandidaten moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
ARTIKEL 17.
UITBRENGEN STEMMEN:
Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, bij
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
Wanneer de stemming over personen geen meerderheid oplevert, heeft
een herstemming plaats tussen personen, die daarbij de meeste stemmen
op zich hebben verenigd en wel tenminste het dubbele getal van de nog
te verkiezen personen. Bij staken van de stemmen over personen
(evenveel voor als tegen), beslist het lot.
Bij staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen. Blanco stemmen tellen niet mee. Een stemming is slechts
geldig in een reglementair belegde vergadering.
Aan stemming mogen slechts deelnemen de leden die de presentielijst
van de vergadering hebben getekend en op het moment van de
kandidaatstelling de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Als voor de bezetting van enigerlei functie slechts één persoon kandidaat
is gesteld, wordt deze door de voorzitter gekozen verklaard.
ARTIKEL 18.
STEMBUREAU:
Het stembureau op de ledenvergadering wordt benoemd door 3 door de
voorzitter aan te wijzen leden.
ARTIKEL 19.
STEMRECHT:
Het stemrecht van de afdeling ter Algemene ledenvergadering van de
Bond, is nader geregeld in het huishoudelijk reglement van de Bond.
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ARTIKEL 20.
ONTBINDEN VERENIGING:
Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de afdeling ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Ledenvergadering genomen, met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste 3 / 4
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien het ledental in de afdeling tot drie is gedaald, kan het bestuur tot
opheffing van de afdeling overgaan.
ARTIKEL 21.
MENINGSVERSCHIL:
Bij verschil van mening omtrent de toepassing van enig deel van dit
reglement, beslist het bestuur. Hierbij zullen de statuten van de afdeling
worden gehanteerd.
ARTIKEL 22.
WIJZINGEN REGLEMENT:
Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht door de
Algemene Ledenvergadering.
ARTIKEL 23.
DONATEURS:
Donateurs zijn zij die zich verbinden tot een jaarlijkse bijdrage van tenminste 1 / 3 van de jaarcontributie voor seniorleden.
Hiervoor hebben zij het recht tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, zonder stemrecht.
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ARTIKEL 24.
VERGOEDING:
Leden die op verzoek van het bestuur een vergadering bijwonen, niet
zijnde een afdelingsvergadering, kunnen een geldelijke vergoeding
verkrijgen, die qua hoogte gelijk ligt aan de jaarlijks door de Bond
vastgestelde reiskostenvergoeding. Het maximum aantal gedelegeerde
leden per afdeling is twee.

Aldus vastgesteld op 7 januari 1953.
Voorzitter: J.W. Kaspers
Secretaris: W. Blok
Herzien op 5 april 1982
Voorzitter: W. Kuijer.
Secretaris: J.H. Hoitingh.
Herzien op 7 maart 1994
Voorzitter: C.J.A. van den Hoek
Secretaris: J.H. Hoitingh
Herzien op 5 maart 2001
Voorzitter: R.J. van der Putten
Secretaris: Mw. M. de Vries
Herzien op 6 maart 2006
Voorzitter: R.J. van der Putten
Secretaris: P.J.F. Klören
Herzien 5 maart 2007
Voorzitter: R.J. van der Putten
Secretaris: P.J.F. Klören
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