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Huishoudelijk Reglement 

Algemeen 

Artikel 1 

Behoudens wettelijke bepalingen en het bepaalde in de Statuten worden de interne 

aangelegenheden van de vereniging geregeld door dit Huishoudelijk Reglement, door de 

verder daarop steunende reglementen en door de wettige besluiten van de Algemene 

Vergadering. 

 

Leden 

Artikel 2 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die aan de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen zijn ingeschreven en een opleiding tot leraar basisonderwijs volgen 

(later te noemen: ‘de pabo’) en als lid zijn toegelaten overeenkomstig artikel 9 van 

de Statuten van de Vereniging.  

2. Besluiten tot het benoemen van ereleden of leden van verdienste kunnen  

slechts genomen worden in een Algemene Vergadering met een meerderheid van 

ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen overeenkomstig artikel 8 

van de Statuten van de Vereniging. 

 

Einde lidmaatschap 

Artikel 3 

Het lidmaatschap van een lid van de vereniging eindigt wanneer een lid niet langer een in 

artikel 8 lid 2 genoemde opleiding volgt als student, tenzij het bestuur anders beslist. In dit 

geval voldoet het lid niet langer aan de vereisten van het lidmaatschap, en hoeft hem geen 

schriftelijke kennisgeving van de beëindiging gezonden te worden. Dit geldt niet voor 

ereleden en leden van verdienste. 

 

Bestuur 

Artikel 4 

Het bestuur verdeelt onderling de statutair vastgelegde taken en wijst binnen het  bestuur 

plaatsvervangers aan.  

 

Artikel  5 

Nieuwe bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering overeenkomstig 

artikel 17 van de Statuten van de Vereniging. 

 

Algemene vergadering 

Artikel 5 

Een oproep voor de algemene vergadering wordt gedaan op scholar of de leden krijgen hier 

individueel een mail van vanuit de secretaris. 
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Artikel 6 

Het bestuur roept de leden voor een algemene vergadering bijeen zo vaak het dat nodig 

vindt, maar ten minste tweemaal per jaar. 

 

Artikel 7 

Ten minste veertien dagen voor de algemene vergadering worden de vergaderstukken ter 

hand gesteld van de genodigden via het daartoe opgegeven mailadres. 

 

Artikel 8 

1. Tijdens een Algemene Vergadering zijn die leden stemgerechtigd, die ofwel 

fysiek aanwezig zijn en bij binnenkomst de presentielijst hebben getekend, ofwel 

zich door middel van een schriftelijke machtiging laten vertegenwoordigen door 

één ander stemgerechtigd lid dat fysiek aanwezig is. 

2. Het aantal geldige machtigingen als bedoeld in artikel 8 lid 1 bedraagt per 

stemgerechtigd lid dat fysiek aanwezig is niet meer één overeenkomstig artikel 23 

van de Statuten van de Vereniging. 

3. Bestuursleden kunnen niet gemachtigd worden.  

4. De Algemene Vergadering is alleen dan gerechtigd besluiten te nemen wanneer 

ter vergadering ten minste een/tiende gedeelte van het aantal leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

 

Artikel 9 

De hoogte van de jaarlijkse contributie zal op initiatief van het bestuur voorgelegd en door 

de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. 

 

Commissies 

Artikel 10 

1. Iedere commissie anders dan de Kascontrolecommissie is aan het bestuur 

rekening en verantwoording schuldig. Zij staat onder de voortdurende controle 

van het 

bestuur, dat zich doorlopend van de gang van zaken op de hoogte kan laten 

houden. Het werkt dus twee kanten op: de commissie moet het bestuur op de 

hoogte houden, maar het bestuur moet zelf ook de zaken in de gaten houden. 

2. In iedere commissie als bedoeld in lid 1 neemt ten minste één lid van het bestuur 

zitting of treedt één lid van het bestuur op als contactpersoon. 

3. Het is te doen gebruikelijk dat het nieuwe bestuur een voorstel doet aan de 

algemene vergadering, betreffende de bezetting van de Kascontrolecommissie. 

Het is niet wenselijk dat de Kascontrolecommissie volledig bestaat uit leden van 

het vorige bestuur. 

 

Artikel 11 

Goedkeuring door het bestuur van een door een commissie ingediende begroting strekt tot 
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toestemming voor alle in deze begroting voorziene beheers- en beschikkingsopdrachten tot 

de hoogte van €100,-. 

Artikel 12 

1. Een commissie zoals in artikel 9 lid 1 genoemd, is verplicht al haar geldelijke 

handelingen te registreren. Na afloop van een verenigingsactiviteit dient de 

organiserende commissie zo spoedig mogelijk financieel verslag te doen aan het 

bestuur. Een financieel verslag is een officiële afrekening.  

 

2. Een commissie als bedoeld in het voorgaande lid moet na afloop van haar 

activiteiten notulen en stukken aangaande die activiteit aan het bestuur 

overdragen.  

 

Artikel 14 

Het bestuur kan aan leden volmacht verlenen binnen in de volmacht te stellen grenzen. 

 

Artikel 15 

Uitgaven gedaan ten behoeve van de vereniging kunnen bij het bestuur worden 

gedeclareerd, waarbij de honorering ter beoordeling van het bestuur is. 

 

Artikel 16 

1. Er is ieder jaar een commissie die de introductie van eerstejaars studenten van de 

in artikel2  lid 1 genoemde opleidingen en de vereniging verzorgt. 

2. Deze commissie onderhoudt contacten inzake de introductie met de staf van 

genoemde opleiding. 

 

Artikel 17 

Er is een commissie die de redactie van het verenigingsblad vormt. 

 

Groepen 

Artikel 18 

Onder groepen worden organisaties van leden van de vereniging verstaan die buiten de 

directe verantwoordelijkheid van de vereniging om activiteiten ontplooien en die de 

doelstelling van de vereniging ondersteunen. Indien het bestuur dit wenselijk acht, houdt het 

contact met deze groepen en ondersteunt het ze. 

 

Artikel 19 

Indien het bestuur dit wenselijk acht, zal er overleg plaatsvinden tussen commissies en 

groepen en het bestuur. Het bestuur regelt dit overleg en bereidt dit voor. Bij dit overleg 

dient het bestuur steeds vertegenwoordigd te zijn door ten minste één lid. 
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Wijzigingen 

Artikel 20 

1. Het huishoudelijk reglement kan alleen op een algemene vergadering gewijzigd 

worden waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het 

huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. 

2. Het woordelijke voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet op 

een daartoe geschikte plaats ten minste zeven dagen vóór de algemene 

vergadering ter inzage liggen. Hiervan wordt melding gemaakt bij de oproep. 

 


