HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR EEN SPEELTUINVERENIGING
LEDEN
Artikel 1
Leden betalen contributie, hebben stemrecht en hebben het recht hun kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar aan
te melden als jeugdlid. Jeugdleden hebben het recht van de speeltuin gebruik te maken deel te nemen aan de
door de vereniging georganiseerde activiteiten; eventueel tegen betaling van daarvoor door het bestuur
vastgestelde bedragen. Donateurs ondersteunen de vereniging met een financiële bijdrage. Jeugdleden en
donateurs hebben het recht de Algemene Vergaderingen bij te wonen, doch zijn niet stemgerechtigd.
Artikel 2
Jaarlijks wordt op de algemene ledenvergadering de contributie voor het komende jaar vastgesteld. Naast de
ledencontributie kent de vereniging ook ee»jeugdledencontributie. Het minimum donatiebedrag wordt eveneens
door de ledenvergadering vastgesteld.
BESTUUR
Artikel 3
Het bestuur wordt door de Algemene Vergadering uit de leden der vereniging gekozen veer de tijd van 3 jaar;
het bestaat uit tenminste 5 personen, t.w.
voorzitter, secretaris, penningmeester, 2e voorzitter en 2e secretaris; Voorzitter, secretaris en penningmeester
vormen het dagelijks bestuur. De voorzitter wordt in functie g e k o z e n ; de overige bestuursfunctie worden
onderling verdeeld;
Artikel 4
De voorzitter leidt de vergaderingen en tekent met de secretaris de
notulen, nadat deze door de ter vergadering aanwezige leden zijn goedgekeurd Hij houdt controle op naleving
van de Statuten en dit Reglement en draagt zorg, dat besluiten op een vergadering genomen, worden uitgevoerd
Hij stelt in overleg met de secretaris de agenda's voor te houden vergaderingen vast
Artikel 5
De 2e voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
Artikel 6
De secretaris is belast met de correspodentie en het houden van de
notulen der bestuurs en andere vergaderingen. Hij zorgt voor het
behoorlijk in orde houden van het archief der vereniging.
jaarlijks stelt hij een verslag samen van de gang van zaken
in de vereniging
Artikel 7
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer der vereniging. Hij is verplicht op eerste aanvrage van het
bestuur inzage te geven van zijn boeken en de in kas zijnde gelden te verantwoorden, terwijl hij jaarlijks veertien
dagen voor de Algemene Vergadering de voorzitter rekening en verantwoording geeft. Hij verschaft voorts alle
inlichtingen die gewenst worden aan de commissie, bedoeld in artikel 9 sub c der Statuten.
Hij is voor al zijn beheersdaden verantwoording schuldig aan het bestuur.
Artikel 8
Leden van het bestuur, die door woord, gesehrift of daad in strijd handelen met de belangen van de vereniging,
kunnen op met redenen omkleed voorstel van het bestuur of van ten minste 10 leden tot ontheffing van hun
functie worden voorgedragen. De aldus voorgedragene heeft het recht op de Algemene Vergadering, waarop het
voorstel wordt behandeld, zich mondeling of schriftelijk: te verdedigen.

Artikel 9
Voor alle bestuursleden wordt voor de eerste maai een rooster van aftreden
Vastgesteld.
De aftredene zijn terstond herkiesbaar voor nog eenmaal een periode van 3 jaar.
Bestuursleden, in tussentijdse vacatures gekozen, trede af op het tijdstip

W aarop het lid, in wiens plaats zij zijn gekozen, moest aftreden.
In tussentijdse vacatures wordt onverwijld door het bestuur voorzien. De aldus
benoemde beeft zitting tot de eerstvolgende Algemene Vergadering en is, indien hij
zich beschikbaar stelt, terstond kiesbaar.
Vergaderingen

Artikel 10
Het bestuur vergadert ten minste een keer per 2 maanden en voorts zo dikwijls het dagelijks bestuur dit
nodig acht.
Artikel 11
De Algemene Vergadering wordt te» minste 14 dagen van tevoren geconvoceerd, met vermelding van de
agenda.
De Algemene Vergadering kan alleen besluiten nemen aangaande onderwerpen die op de agenda
voorkomen; de vergadering kan hiervan afwijken op voorstel, genomen met tenminste 2/3 van het aantal
geldig uitgebrachte sternmen; een zodanige afwijking mag niet betreffen een voorstel tot wijziging van de
Statuten of het Huishoudelijk Reglement, of ontbinding van de vereniging;
Stemmingen
Artikel 12
Alle besluiten worden in de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid
van de aanwezigeleden. Over zaken wordt, mondelinge gestemd.
Staken de stemmen dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over personen geschiedt bij
geslote», ongetekende briefjes. Wordt bij eerste stemming
geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Levert ook dezegeen
volstrekte meerderheid, dan heeft een herstemming plaats tussen de 2 personen, die bij de tweede stemming
de meeste stemmen op zich verenigden, Bij staking van stemmen beslist het lot.
Wijzigingen
Artikel 13
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen alleen worden aangebracht op de wijze, voorgeschreven
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Artikel 14
In alle gevallen, waarin.het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur der vereniging,
behoudens beroep op de Algemene Vergadering.
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