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Artikel  1.        Lidmaatschap. 
Aanmelding dient te geschieden bij het bestuur. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen het lidmaatschap te weigeren. 
 

Artikel  2.        Leden. 
Ereleden betalen geen contributie en hebben voorts dezelfde rechten en plichten als gewone leden. 
Gewone leden betalen contributie en zijn allen stemgerechtigd. 
Donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage en zijn niet stemgerechtigd. 
Leden worden door de vereniging in de gelegenheid gesteld, deel te nemen aan de activiteiten van de 
vereniging en van de Bond voor Nederlands Amateur Fotografen Verenigingen, de BNAFV. 
 

Artikel  3.        Contributie. 
De hoogte van de contributie van de vereniging wordt jaarlijks bepaald op de Algemene Vergadering.  
Op deze vergadering wordt met gewone meerderheid van uitgebrachte, geldige stemmen beslist. 
 

Artikel  4.        Het Bestuur. 
Alle noodzakelijke kosten, gemaakt door het bestuur en/of adviseurs en/of leden in opdracht van het bestuur, 
worden na voorafgaande goedkeuring door het bestuur, door de vereniging betaald.  Hiervoor dient een 
gespecificeerde nota te worden ingediend. 
De voor de vereniging bindende stukken en bescheiden worden door een lid van het dagelijks bestuur en een 
ander bestuurslid ondertekend. 
De secretaris en de penningmeester brengen in de Algemene Vergadering verslag uit over het afgelopen jaar, 
respectievelijk van de werkzaamheden en van de financiën van de vereniging. In deze vergadering worden 
ingeval van vacatures tevens de periodieke bestuursverkiezingen gehouden. 
 

Artikel  5.        Voorzitter. 
De voorzitter belegt alle vergaderingen en leidt deze. 
Hij belegt, zo dikwijls als hij dat nodig oordeelt, een bestuursvergadering en is daartoe verplicht op verzoek van 
tenminste drie bestuursleden. 
De voorzitter wordt bij verhindering vervangen door de tweede voorzitter en voorts, bij diens ontstentenis als 
aangeduid in de statuten. 
 

Artikel 6.         Penningmeester. 
De penningmeester int alle ontvangsten en doet alle uitgaven voor de vereniging en houdt daarvan boek. 
Zonder overleg met het Bestuur mag hij een besteding doen van maximaal € 500,-- 
Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn, of haar beheer zijnde gelden. 
Hij zorgt voor controle op inning van de contributie en houdt een lijst bij met de namen der contribuanten.  
De penningmeester maakt jaarlijks voor de Algemene Vergadering een rekening en verantwoording op van zijn 
boeken in het afgelopen jaar en stelt een begroting op voor het komende verenigingsjaar. 
Het financiële jaaroverzicht en de begroting dienen eerst in een bestuursvergadering te worden behandeld 
alvorens aan de Algemene Vergadering te worden aangeboden. 
 

Artikel 7.         Secretaris. 
De secretaris is belast met alle voorkomende correspondentie en het bijhouden van notulen, jaarverslagen en 
cursus-administratie. 
Gezamenlijk met de penningmeester is hij verantwoordelijk voor het bijhouden van het archief van de 
vereniging. 

 

Artikel 8.       Algemene Vergadering. 
a. Een Algemene Vergadering wordt uiterlijk veertien dagen voor zitting aangekondigd. 
b. Aankondiging zal schriftelijk, dan wel per e-mail plaatsvinden. 
c. De agenda van de jaarlijkse ledenvergadering dient tenminste de volgende punten te bevatten: 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Notulen van de vorige vergadering. 
4. Jaarverslag van de secretaris. 
5. Verslag van de penningmeester. 
6. Verslag van de kascontrolecommissie. 
7. Verkiezing van een kascontrolecommissie. 
8. Begroting / contributie. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 
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d. Een extra Algemene Vergadering kan worden gehouden als vermeld in de statuten. 
 

Artikel 9.        Wijzigingen. 
Het Bestuur kan wijzigingen en aanvullingen in het Huishoudelijk Reglement aanbrengen.  
Als tenminste 1/10 gedeelte van het aantal leden een wijziging van het reglement wil, kan dit kenbaar worden 
gemaakt door het indienen van een voorstel dat is voorzien van een toelichting. 
Het Bestuur stelt dit voorstel in de eerstvolgende Algemene Vergadering aan de orde. 
Op deze vergadering wordt met gewone meerderheid van uitgebrachte, geldige stemmen beslist. 
 

Artikel 10.        Ontzetting uit het lidmaatschap. 
Het Bestuur kan in een bestuursvergadering besluiten tot royement van een lid. 
Zij dient hiervan melding te maken op de Algemene Vergadering en het lid schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 

Artikel 11.        Algemeen. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. 
  


