Huishoudelijk Reglement KNNV Epe-Heerde
Vastgesteld op de Algemene Vergadering van 22 maart 2018
DE CONTRIBUTIE
Artikel 1
1. Het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het lid en het huisgenootlid worden door de
algemene vergadering vastgesteld.
2. Het erelid is vrijgesteld van het betalen van contributie.
DE BEROEPSPROCEDURES
Artikel 2
1. Het beroep, als bedoeld in de artikelen vier en vijf van de statuten, is uitsluitend mogelijk
met een aangetekende brief aan het bestuur, binnen een termijn van vier weken na de
datum van het schriftelijk meegedeelde besluit.
2. Het bestuur is verplicht het beroep op de eerstvolgende algemene vergadering aan de
orde te stellen. Laat het bestuur dit na, dan wordt het beroep gegrond geacht.
3. Indien de betrokkene schriftelijk heeft aangegeven gehoord te willen worden, stelt het
bestuur een commissie van onderzoek in, bestaande uit drie leden. Laat het bestuur dit
na, dan wordt het beroep gegrond geacht.
4. De commissie van onderzoek brengt op de eerstvolgende algemene vergadering verslag
uit waarna op het beroep wordt beslist. Wordt dit nagelaten dan wordt het beroep
gegrond geacht.
5. Het bestuur deelt de betrokkene de beslissing op het beroep schriftelijk mee.
6. Gedurende de behandeling van het beroep, vanaf lid 1 tot en met lid 5, kan betrokkene
geen aanspraak maken op rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien, tenzij het
bestuur het redelijk vindt anderszins te beslissen.
7. Het beroep, als bedoeld in artikel 6, is mogelijk met een aangetekende brief aan het
bestuur, binnen een termijn van vier weken na de datum van het schriftelijk meegedeelde
besluit.
8. Het bestuur is verplicht het beroep op de eerstvolgende algemene vergadering aan de
orde te stellen.
9. Het bestuur deelt een beslissing op het beroep schriftelijk aan de betrokkene(n) mee.
DE TUSSENTIJDSE VACATURE IN HET BESTUUR
Artikel 3
In een tussentijdse vacature in het bestuur wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende
algemene vergadering.
DE KOSTEN EN DE ONKOSTENVERGOEDING
Artikel 4
1. Het lid, dat noodzakelijke en aantoonbare onkosten maakt ten behoeve van de
vereniging, ontvangt daarvoor van de vereniging een vergoeding, zoals nader bepaald in
het Declaratiebesluit van de vereniging.
2. De jaarlijkse contributie wordt middels automatische incasso geïnd. De penningmeester
kan daarvan ten gunste van individuele leden afwijken.
3. Het lid ontvangt het huisorgaan en, voor zover voor het lid bestemd, de van de
vereniging uitgaande publicaties zoveel mogelijk met moderne digitale middelen. In alle

andere gevallen kan het bestuur besluiten tot het in de contributie of per lid in rekening
brengen van noodzakelijke en aantoonbare onkosten.
4. Aan een werkgroep kan deelgenomen worden door niet-(aspirant)leden. In dat geval
brengen zij specifieke deskundigheid in of dragen zij anderszins bij, zonodig met een
financiële bijdrage, aan de activiteiten van de werkgroep. Als er geen sprake is van
specifieke deskundigheid kunnen niet-leden twee keer deelnemen zonder lid te worden
van de vereniging.
De werkgroep neemt deze zaken op in de jaarlijkse rekening en verantwoording aan het
bestuur, conform artikel 6 van de statuten.
DE KASCOMMISSIE
Artikel 5
De maximale zittingstermijn van een kascommissielid is drie jaar met een afwisselend schema van
aftreden.
WERKGEBIED
Artikel 6
Het werkgebied omvat de gemeenten Epe en Heerde, en aangrenzende gebieden. De vereniging
is ook in dat laatste geval gerechtigd om de doelen uit de statuten na te streven en de middelen
aan te wenden.
Het betekent niet dat het werkgebied uitgebreid wordt ten koste van aangrenzende KNNV
afdelingen.
DE WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT
Artikel 7
Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste
vijftien leden gezamenlijk, worden gewijzigd in een mede of uitsluitend voor dat doel bijeen
geroepen algemene vergadering.
HET ONVOORZIENE GEVAL
Artikel 8
In het geval waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

