
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.
De contributie dient te worden voldaan voor 1 maart. Is de contributie na herhaalde 
verzoeken niet voor 1 april betaald volgt, omdat niet aan de verplichting werd 
voldaan, opzegging van het lidmaatschap door het bestuur.
Wie in een jaar na 30 juni lid wordt is voor het lopende jaar de helft van de 
jaarcontributie verschuldigd, te voldoen binnen 1 maand na toetreding als lid.

Artikel 2.
Kandidaten voor benoeming tot bestuurslid kunnen gesteld worden door
a het bestuur;
b tenminste zes leden van de vereniging.
Het bestuur dient dan in januari, voorafgaand aan de Algemene Vergadering, bekend
te maken dat die kandidaatstelling mogelijk is.
Deze dient te worden gedaan uiterlijk 4 weken voor die vergadering, door inzending 
bij de secretaris, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat tot 
aanvaarding van de benoeming.

Artikel 3.
De Algemene Vergadering dient voor eind maart te worden gehouden.
Op de agenda komen tenminste:
* voorstel van de vastgestelde agenda;
* de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
* jaarverslag van het bestuur;
* rekening van baten en lasten over het afgelopen jaar, de balans per einde van het 

jaar en de begroting voor het lopende jaar;
* verslag van de kascommissie en een voorstel tot décharge van het bestuur;
* benoeming nieuwe kascommissie;
* vervulling vacatures in het bestuur.

Artikel 4.
In de Algemene Vergadering kan geen besluit worden genomen ten aanzien van een 
niet op de agenda vermeld onderwerp.

Artikel 5.
De kascommissie bestaat uit twee leden van de vereniging. Elk jaar treedt een van 
hen af, zodanig dat elk lid niet langer dan twee achtereenvolgende jaren lid is 
geweest van de commissie, behoudens bijzondere omstandigheden.
De Algemene Vergadering benoemt een ander lid van de vereniging tot 
plaatsvervangend lid om als lid van die commissie op te treden indien een van de 
twee leden verhinderd is.
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Artikel 6.
Het bestuur benoemt één van de leden tot coördinator contactpersonen, met als taak
het onderhouden van contact met de door het bestuur benoemde contactpersonen. 
De coördinator is op verzoek van het bestuur dan wel van haar zelf bij de 
vergaderingen aanwezig.

Artikel 7.
De vereniging beschikt over contactpersonen, die door het bestuur worden benoemd 
dan wel uit die functie worden ontheven.
De contactpersoon beschikt over een functieomschrijving welke door het bestuur is 
vastgesteld.
De verdeling van de leden over het aantal contactpersonen dient bij voorkeur plaats 
te vinden aan de hand van postcodes.
Het contact met de benoemde contactpersonen vindt plaats door de door het bestuur
benoemde coördinator.

Artikel 8.
Aansluitend op het bepaalde in de statuten is de verdeling binnen het bestuur als 
volgt:
één lid is voorzitter, te kiezen door de Algemene Vergadering;
één lid is vicevoorzitter;
één lid is secretaris;
één lid is penningmeester;
één is belast met de ledenadministratie;
enkele leden zijn belast met het ontwikkelen van activiteiten, zoals het minstens één
keer per maand organiseren van een uitstapje, een lezing, een gezamenlijke maaltijd
of een gezellig samenzijn rond een thema b.v. Kerst, Nieuwjaar.
Binnen het bestuur wordt bepaald wie het maandbericht opstelt, wie dat verzendt,
wie het contact onderhoudt met de coördinator contactpersonen en wie zorg draagt 
voor de Website.

Artikel 9.
De leden  kunnen, zo zij dit willen, een exemplaar van de ledenlijst ontvangen.
Het is niet toegestaan die lijst aan anderen ter beschikking te stellen voor 
commerciële doeleinden.

Artikel 10.
De vereniging beschikt o.m. over de volgende communicatiemiddelen:
*  het maandbericht dat kan worden ontvangen via de mail of per post;
* de website www.vereniging60plus.nl;
* de folder.

Artikel 11.
De verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid tijdens deelname aan  activiteiten 
ligt geheel bij de deelnemers zelf.
Het bestuur kan daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Tijdens een activiteit heeft één bestuurslid altijd een mobiele telefoon bij zich om, 
indien noodzakelijk, handelend te kunnen  optreden. 
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