Huishoudelijk Reglement Hengelose Amateur Fotografen Vereniging
Lidmaatschap:
Artikel 1:
1. Ieder kan zich als lid aanmelden. De aanmelding wordt in het eerstvolgende
verenigingsblad gepubliceerd.
2. Indien binnen veertien dagen na publicatie geen schriftelijke bezwaren zijn
binnengekomen wordt het lidmaatschap effectief.
3. Zijn er wel bezwaren dan beslist het bestuur nadat de bezwaar makende(n) gehoord zijn.
Artikel 2:
1. De vereniging onderscheidt:
a. Leden
b. Jeugdleden, zij die jonger zijn dan 18 jaar.
c. Ereleden, zij zijn vrijgesteld van contributie.
d. Donateurs.
2. De contributie voor leden en jeugdleden alsmede de minimum donatie wordt jaarlijks in de
jaarvergadering vastgesteld.
3. Bij betaling na 1 januari is een boete verschuldigd.
Bestuur:
Artikel 3:
1. Bestuursleden worden voor twee jaar gekozen. Zij zijn herkiesbaar behoudens het
bepaalde in artikel vier.
2. Het rooster van aftreding zal tijdig bekend gemaakt worden.
Artikel 4:
1. De voorzitter wordt en in functie gekozen, de overige functies worden door het bestuur
onderling verdeeld.
2. De voorzitter wordt geacht minimaal vier jaar in functie te blijven. Hij/zij mag maximaal 6
jaar aaneengesloten deze functie bekleden. Daarna mag hij/zij twee daaropvolgende jaren
de functie van voorzitter niet bekleden.
Artikel 5:
1. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden. Hij kan daartoe, bij
voorkeur uit het bestuur, een plaatsvervanger aanwijzen.
2. De penningmeester voert het beheer en de administratie over de geldmiddelen van de
vereniging. In de jaarvergadering brengt hij verslag uit over de toestand der financiën en
dient een begroting in voor het volgende jaar. Jaarlijks en voor zijn aftreden wordt zijn
boekhouding door de kascommissie gecontroleerd.
3. De overige bestuursleden verdelen in goede samenwerking hun taken, waarbij zij zich
door niet-bestuursleden kunnen laten bijstaan.
Artikel 6:
1. In het geval dat de ledenvergadering gebruik maakt van artikel 11-3 van de statuten dient
zij wel tot een eigen voordracht te komen, opdat geen bestuursloosheid kan ontstaan.
2. Beroepsfotografen kunnen geen bestuursfunctie bekleden.
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Vergadering:
Artikel 7:
De jaarvergadering wordt zo mogelijk in oktober gehouden en omvat in elk geval de volgende
agendapunten:
1. Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, bibliothecaris.
2. Verslag van de kascommissie.
3. Benoeming van een kascommissie van twee leden.
4. Verkiezing van de bestuursleden.
5. Verkiezing van overige commissies.
6. Vaststelling van contributies en donaties.
7. Begroting van het bestuur.
De verslagen van de secretaris en de penningmeester liggen 2 weken voor de
jaarvergadering op de clubavond ter inzage.
Bibliotheek:
Artikel 8:
1. De vereniging bezit een bibliotheek welke wordt beheerd door een bestuurslid - de
bibliothecaris.
2. Het budget wordt jaarlijks in de jaarvergadering vastgesteld.
3. De bibliothecaris verzorgt het aanschaffen en verkopen van boeken en/of tijdschriften.
Leesportefeuille:
Artikel 9:
1. De bibliothecaris verzorgt een leesportefeuille, waarop alle leden automatisch via hun
contributie zijn geabonneerd.
2. Leden die geen gebruik wensen te maken van de leesportefeuille dienen dit aan de
bibliothecaris te melden. Hun contributieplicht verandert hierdoor echter niet.
3. De tijdschriften komen na circulatie onder beheer van de bibliothecaris.
Algemene Bepalingen:
Artikel 10:
Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd en/of aangevuld in een algemene
vergadering waarin minstens de helft der stemgerechtigde leden aanwezig is met een
meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. De wijziging treedt onmiddellijk in werking.
Voorstellen tot wijziging worden gedaan door het bestuur of door vijf leden. De voorstellen
dienen een week voor de vergadering bekend gemaakt te zijn. Indien het vereiste aantal
leden niet aanwezig is, wordt binnen drie maanden een nieuwe vergadering gehouden, waarin
de voorstellen bij gewone meerderheid van stemmen worden afgehandeld, ongeacht het dan
aanwezige aantal leden.
Artikel 11:
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
2. Het bestuur dient deze beslissing aan de leden bekend te maken in het eerstvolgende
verenigingsblad.
Aanvulling op de statuten
Artikel 12:
Statuten artikel 14: lid 6: Dit artikel dient als volgt te worden gelezen:
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 (statuten artikel 14 lid 4) bepaalde wordt de
vereniging in- en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de vicevoorzitter, de voorzitter tezamen met de secretaris, de vice-voorzitter tezamen met de
secretaris, de penningmeester tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de
penningmeester, dan wel de vice-voorzitter tezamen met de penningmeester.
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