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Kleur en toets 

Huishoudelijk reglement 

 
           

Leden  

Artikel 1 
1. Het bestuur aanvaardt een kandidaat-lid als lid indien deze blijk heeft gegeven aan 

redelijke eisen ten aanzien van het verenigingsleven te voldoen. 
2. Een lid is hij die de jaarcontributie bij vooruitbetaling heeft voldaan; het 

lidmaatschap loopt van september tot en met augustus. 
3. Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
4. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend seizoen moet voor 1 augustus 

schriftelijk aan de secretaris worden gedaan. 

 

Artikel 2 
1. Royement geschiedt door het bestuur en kan plaatsvinden wegens: 

a. het in strijd handelen met de bepalingen van Statuten of Huishoudelijk 
Reglement, welk reglement bij het bestuur is op te vragen, 

b. het doen van handelingen welke de vereniging schaden, 
c. het niet naleven van besluiten door de vereniging of door het bestuur getroffen, 
d. wanbetaling. 

2. Wanbetaling wordt geacht aanwezig te zijn bij vier maanden of meer 
contributieschuld, indien deze niet na de eerste schriftelijke aanmaning wordt 
voldaan. 

3. Ingeval van royement wordt het betrokken lid binnen één maand na datum waarop 
het besluit ter zake is genomen, hiervan schriftelijk in kennis gesteld, met 
vermelding van de reden. 

4. In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd  dadelijk tot schorsing over te 
gaan. 

5. Van het royement staat beroep open op de algemene vergadering van leden, 
uitgezonderd royement wegens wanbetaling. Het beroep dient te worden 
aangetekend uiterlijk één maand na de datum van ontvangst van de schriftelijke 
mededeling.                                                                                                                                   

6. Het verlies van het lidmaatschap ontheft niet van de uit dit reglement 
voortvloeiende geldelijke verplichtingen. 
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Bestuur 

Artikel 3 
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene 

leden. 
2. Het bestuur bestaat uit leden van de vereniging; in uitzonderlijke gevallen kan een 

bestuurslid extern worden aangetrokken. 
3. Het bestuur voert de door de algemene vergadering van leden en het bestuur 

genomen besluiten uit. 
4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechte. 
5. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dit nodig oordeelt. 
6. De voorzitter leidt de vergaderingen van de vereniging en het bestuur. Bij 

afwezigheid wordt hij vervangen door de tweede voorzitter respectievelijk een 
door het bestuur aangewezen lid van het bestuur. 

7. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van het ledenregister, het voeren van 
de correspondentie, het houden van de notulen van de algemene vergadering van 
leden, de bestuursvergaderingen, het samenstellen van een jaarverslag en de 
verzorging van het archief. 

8. De penningmeester voert het geldelijk beheer van de vereniging, draagt zorg voor 
een deugdelijke administratie en het samenstellen van een jaarverslag. Financiële 
verbintenissen kunnen door hem niet worden aangegaan zonder toestemming van 
het bestuur. Hij is verplicht te allen tijde inzage te geven van boeken en kas aan het 
bestuur en medewerking te verlenen aan de door de algemene vergadering van 
leden aan te wijzen kas-controlecommissie. Bij afwezigheid wordt de 
penningmeester vervangen door een door het bestuur aangewezen bestuurslid. 

9. Het bestuur is bevoegd tijdelijk het huishoudelijk beheer afzonderlijk aan een 
ander op te dragen. 

10. Leden kunnen op verzoek een (deel van de) vergadering van het bestuur bijwonen. 
Een schriftelijk verzoek hiervoor moet binnen 5 dagen voor de bestuurs-
vergadering bij de secretaris worden ingediend. 

11. De leden van het bestuur hebben het recht alle bijeenkomsten van de vereniging en 
de commissievergadering bij te wonen. 

Artikel 4 
1. De leden van het bestuur worden door de jaarlijkse algemene vergadering van 

leden gekozen voor de tijd van twee jaar. Ieder jaar treden twee leden van bestuur 
af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreding. Alle 
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

2. Bij tussentijdse verkiezingen komt het nieuwe bestuurslid in de plaats van het 
bestuurslid wiens plaats is opengevallen in het rooster van aftreding. 

3. Het bestuur kan aan de algemene vergadering van leden een aanbevelingslijst 
voorleggen voor elke te vervullen vacature. 

4. De leden hebben het recht kandidaten te stellen. Dit dient schriftelijk te geschieden 
bij de secretaris, tenminste drie dagen voor de vergadering. 
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Commissies 

Artikel 5 
1. De tentoonstellings commissie bestaat uit leden van de vereniging en een of meer 

leden van het bestuur. 
2. De commissies, met uitzondering van de kascontrole commissie, staan onder 

leiding van een door het bestuur aangewezen bestuurslid. 
3. Ten aanzien van bovenstaande zijn voor de kascontrole commissie andere 

bepalingen gesteld. 
4. De commissies werken naar eigen inzicht, doch zullen zich aan de statuten en het 

huishoudelijk reglement moeten houden; ze zullen geen transacties kunnen 
verrichten zonder toestemming van het bestuur, dat verantwoordelijk blijft voor de 
besluiten van de commissies. 

5. De commissies hebben geen eigen geldmiddelen. De noodzakelijke uitgaven 
worden bestreden uit de verenigingskas. 

 

Contributies  

Artikel 6 
1. Het bedrag van de contributie wordt elk jaar door de algemene vergadering van 

leden vastgesteld. 
2. De jaarcontributie dient voor aanvang van het seizoen betaald te zijn, derhalve 

voor 1 augustus van ieder jaar. 
3. Mocht voor 1 oktober op aantoonbaar medische gronden blijken dat een lid niet 

kan deelnemen aan de lessen, dan kan het bestuur in uitzonderlijke gevallen 
besluiten restitutie te geven. 

Artikel 7 

1. De inning van contributies geschiedt door overschrijving op de bankrekening van 
de vereniging. 
 

Vergaderingen 

Artikel 8 

1. De vergaderingen worden onderscheiden in: 
a. ledenvergaderingen 
b. algemene ledenvergadering  

2. Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig acht. 
3. Algemene ledenvergaderingen worden, behoudens het bij art. 14 bepaalde, 

tenminste 4 dagen van tevoren aangekondigd. 
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4. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden aan het begin van elk 
seizoen. 

5. De leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter afhandeling in de algemene 
vergadering 

Artikel 9 

1. De leden stemmen ieder persoonlijk. 
2. Aan de stemming mogen alleen deelnemen de stemgerechtigde leden, die de 

presentielijst hebben getekend.  
3. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen en zijn 

bindend voor alle leden van de vereniging. 
Artikel 10 

1. Verkiezing van personen geschiedt schriftelijk, met volstrekte meerderheid van 
stemmen. Indien niemand zich ertegen verzet, kan de stemming over personen bij 
acclamatie geschieden. Het stemmen geschiedt naar de volgende regelen: 
a. als bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, volgt 

een tweede vrije stemming. 
b. leidt deze stemming tot geen resultaat, dan heeft een herstemming plaats tussen 

een aantal personen, tweemaal zo groot als verkozen moet worden. Voor deze 
stemming komen zij die de meeste stemmen op zich verenigden in aanmerking. 

c. komen ten gevolge  van een gelijk aantal stemmen meerdere personen in 
aanmerking, dan heeft alleen tussen deze een herstemming plaats. Bij deze 
stemming wordt gekozen bij meerderheid van stemmen. 

d. bij staking van stemmen beslist het lot. 
2.  Stemmingen over voorstellen van, en zaken aangaande, geschieden mondeling, 

tenzij de algemene vergadering van leden anders beslist. Bij staking van stemmen 
wordt het voorstel of de zaak, geacht te zijn verworpen. 

 

Controle op verenigingsfinanciën 

Artikel 11 
1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering draagt de controle op boeken, bescheiden 

en kas van de penningmeester op aan de kascontrole commissie. 
2. De kascontrole commissie bestaat uit twee personen, welke door de algemene 

vergadering van leden worden gekozen uit de leden. Elk jaar treedt een lid van de 
commissie af en is niet terstond herkiesbaar. 

3. De commissie brengt schriftelijk of mondeling verslag uit van haar 
werkzaamheden aan de algemene vergadering van leden. 
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Tentoonstellingen 

Artikel 12 
1. De tentoonstellings commissie is met de organisatie van de tentoonstellingen 

belast. 
2. Het bestuur kan selectieve tentoonstellingen organiseren of zich aan andere 

bijeenkomsten verbinden en hiervoor de medewerking van de 
tentoonstellingscommissie inroepen. 

3. Aan de algemene tentoonstellingen van leden kunnen alle leden van de vereniging 
deelnemen, mits zij de financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging 
geheel hebben voldaan. 

4. De tentoongestelde schilderijen worden op risico van de eigenaar geëxposeerd. 
5. De vereniging ontvangt 15% van de opbrengst wanneer tijdens de expositie een 

schilderij wordt verkocht. 
6. Het ingezonden werk moet te allen tijde oorspronkelijk zijn en voldoen aan de 

door de tentoonstellingscommissie gestelde eisen. 
7. De beoordeling van een en ander berust bij de leden van de commissie. De 

uitspraak hiervan is bindend. 

Algemene bepalingen 

Artikel 13 

1. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, 
onder verantwoording aan de algemene vergadering van de leden. 

Artikel 14 

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering 
met gewone meerderheid van stemmen. 

2. Voor indienen van voorstellen tot wijziging geldt het bepaalde in artikel 8, lid 5 
van dit reglement. 


