HUISHOUDELIJK REGLEMENT
NOV
KRING UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOV "KRING UTRECHT"

Art. l

De Kring is een contactkring van de Nederlandse Orchideeën Vereniging
en draagt de naam "Kring Utrecht". Haar zetel is gevestigd te Bilthoven.

Art. 2

De doelstelling van de Kring is de kennis over orchideeën en hun cultuur in
de regio te bevorderen en de locale belangen van de leden te behartigen. Dit
met inachtneming van hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement
van de N.O.V. dienaangaande is bepaald. De kring kan daartoe:
a. vergaderingen, bijeenkomsten en excursies houden;
b. lezingen en voordrachten (doen) houden;
c. tentoonstellingen houden en keuringen (doen) verrichten, alleen of in
samenwerking met andere kringen en/of organisaties;
d. alle andere wettige middelen aanwenden, die voor het gestelde doel
bevorderlijk zijn.

Art. 3

Ieder lid van de N.O.V. kan de kringmiddagen bezoeken.

Art. 4

Het kringbestuur is bevoegd, ter bestrijding van de onkosten, aan leden en
aan bezoekers die aan de kringactiviteiten deelnemen, een financiële bijdrage
te vragen. Deze bijdragen zijn in een bijlage - behorende bij dit
huishoudelijk reglement - vermeld en worden, indien nodig, bijgesteld tijdens
de algemene ledenvergadering. Alleen zij die de contributie voor het lopende
jaar hebben betaald zijn lid van de vereniging Kring Utrecht. In het tweede
Mededelingenblad wordt een betalingsherinnering opgenomen. Leden die vóór l
maart van het lopende jaar nog niet hebben betaald worden geroyeerd en
ontvangen geen Mededelingenblad meer.

Art. 5

De algemene ledenvergadering vindt plaats tijdens de eerste kringbijeenkomst
in het nieuwe jaar. De in de algemene ledenvergadering te behandelen
onderwerpen worden aangekondigd in het mededelingenblad dat . ongeveer een
week voor de vergadering aan alle leden wordt toegestuurd.

Art. 6

Het kringbestuur bestaat uit een oneven aantal personen, minstens 3,
waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter
wordt als zodanig gekozen, de overige bestuursfuncties worden in onderling
overleg door het kringbestuur verdeeld. Het dagelijks bestuur heeft de
algemene leiding van de Kring en is belast met de verzorging en de regeling
van de belangen en werkzaam- heden in de Kring, het beheer van de
geldmiddelen en de uitvoering van de besluiten die zijn genomen op de
algemene vergadering en de andere kringbijeenkomsten.

Art. 7a

Benoeming van nieuwe bestuursleden vindt plaats tijdens de algemene
ledenvergadering met een eenvoudige meerderheid van stemmen. Ieder aanwezig
lid kan slechts één stem uitbrengen.

Art. 7b

Het kringbestuur stelt kandidaten voor ter bezetting van de vacatures. Deze
personen hebben zich van te voren met de kandidaatstelling akkoord verklaard.
De leden kunnen schriftelijk tegenkandidaten stellen. Deze kandidaatstelling
moet ondersteund worden door tenminste 10 leden en uiterlijk 2 dagen voor de
stemming door de secretaris zijn ontvangen.

Art. 7c

De bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn
herkiesbaar. Doormiddel van een schema van aftreden wordt voorkomen dat de
voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester tegelijk aftreden.

Art. 7d

Bij eventuele tussentijdse vacatures wordt op de eerstvolgende
kringbijeenkomst dezelfde procedure gevolgd als bij de algemene vergadering
zoals vermeld in Art. 7a en b.

Art. 8

Het kringbestuur houdt de leden op de hoogte van de gang van zaken in de
Kring. Op de algemene ledenvergadering legt zij verantwoording af van het
gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

Art. 9

Op de algemene vergadering wordt op voordracht van het bestuur een
kascommissie benoemd, die tot taak heeft de boeken van de penningmeester over
het afgelopen verenigingsjaar te controleren. Zij doet schriftelijk verslag
van haar bevindingen en deelt de resultaten van haar onderzoek mede op de
algemene ledenvergadering of op de eerstvolgende kringmiddag. De kascommissie
bestaat uit twee leden en één plaatsvervangend lid. De leden van de
kascommissie mogen geen deel uitmaken van het kringbestuur. Elk jaar treedt
het langst zittende lid van de kascommissie af en is dan niet onmiddellijk
herkiesbaar.

Art. 10

Bij een geschil binnen de Kring zal het kringbestuur trachten te
bemiddelen. Heeft dit geen bevredigend resultaat dan kan het geschil door het
kringbestuur op een kringmiddag aan de leden ter beslissing worden
voorgelegd.

Art. 11

Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht indien op een
kringmiddag met eenvoudige meerderheid van stemmen tot wijziging is besloten.
De voorgestelde wijzigingen dienen in het van te voren toegestuurde
mededelingenblad te worden vermeld.

Art. 12

Bij een geschil omtrent de uitlegging of toepassing van dit reglement en de
daarbij behorende bijlage, zo ook in gevallen waarin deze niet voorzien,
beslist het kringbestuur. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 13

Op voordracht van het bestuur kunnen leden van de Kring die zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor de orchideeëncultuur in het algemeen of
jegens de Kring in het bijzonder, op een ledenvergadering benoemd worden tot
Erelid. Hiervoor is tenminste 2/3 van de stemmen vereist. Aan het
erelidmaatschap kunnen geen rechten worden ontleend.

Bilthoven 14 april 1986
Bijgewerkt januari 2018

Samenstelling bestuur
Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester :
Bestuurslid :

Mevr. J.P.M. Nagtegaal
Mevr. A. Koch
Dhr. W. van Asselen
Mevr. P.H. van der Meer
vacature

BIJLAGE, BEHORENDE BIJ ART. 4 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
A. De contributie bedraagt € 16,-- per lid en € 4,50 per huisgenootlid per
kalenderjaar. Hierbij is inbegrepen het mededelingenblad van de Kring dat ongeveer
één week voor de kringbijeenkomst verschijnt. Per adres wordt slechts één blad
verstuurd. Leden die jonger zijn dan 18 jaar betalen € 4,50.
B. Nieuwe leden, die zich na l juli bij de kring aansluiten, betalen € 8,00 voor het
lidmaatschap van het resterende kalenderjaar. Nieuwe leden die zich na l november
bij de Kring aansluiten, hoeven voor dat jaar geen contributie meer te betalen mits
ze de contributie voor het volgende jaar hebben voldaan.
C. Aan bezoekers of introducés die een kringmiddag willen bijwonen, kan door het
kringbestuur een bijdrage van € 1,35 worden gevraagd. Willen zij na afloop van de
kringmiddag lid worden, dan wordt het entreegeld van de contributie afgetrokken.
D. Wanneer bij een excursie nog plaatsen vrij zijn, kunnen ook niet-kringleden mee.
Aan hen kan een extra bijdrage worden gevraagd.
E. Tijdens de kringmiddagen wordt een verloting van orchideeënplanten gehouden ten
bate van de kringkas.
Het bestuur

