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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

VAN DE LEDEN. 

Artikel 1 . 

1. Ieder lid betaalt een jaarlijkse contributie, welke in het daaraan voorafgaande jaar door de 

algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Als geen voorstel tot wijziging aan deze 

vergadering wordt gedaan, blijft de contributie gelijk aan die van het voorafgaande jaar. 

Artikel 2. 

1. De contributie over een verenigingsjaar moet vóór 1 mei van het betreffende jaar zijn 

voldaan. 

2. Indien een lid zulks wenst , kan de contributie door een éénmalige storting voor het leven 

worden afgekocht. 

3. De afkoopsom bedraagt voor leden, jonger dan 60 jaar tenminste 30 maal die van de voor dat 

jaar geldende jaar contributie. Voor leden van 60 jaar en ouder bedraagt de afkoopsom 

tenminste 15 maal deze contributie. 

 

VAN HET BESTUUR. 

Artikel 3. 

1. In bestuur-vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Tijdens het bestaan van één of 

meer vacatures worden de overige leden geacht het volledige bestuur te vormen. 

Artikel 4. 

1. Alle bestuursleden hebben zitting voor de duur van drie jaren, met dien verstande dat bij het 

einde van elk verenigingsjaar één derde van het bestuur aftredend is. 

2. Afgetreden bestuursleden zijn niet meer dan één maal herkiesbaar in een aaneengesloten 

periode. 

3. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur aftredende bestuursleden een tweede maal 

herkiesbaar stellen. 

Artikel 5. 

1. Een lid van het bestuur, benoemd in de plaats van een tussentijds afgetreden of overleden lid, 

neemt diens plaats in tot het einde van de zittingsperiode van het lid dat hij/zij vervangt. 

Artikel 6. 

1. Conform artikel 8 van de statuten wordt bepaald dat zij, die voor de eerste maal aan de beurt 

van aftreden zijn, volgens rooster tevens de eerste zittingsperiode hebben volbracht. 

Artikel 7. 

1. Voor elke vacature wordt door het bestuur een voordracht opgemaakt. Deze voordracht wordt 

uiterlijk vier weken  vóór de datum van de algemene ledenvergadering, waarbij in de vacature 

zal worden voorzien, ter kennis  van de leden gebracht. 
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2. Ieder lid heeft het recht om op een vacature tot twee dagen vóór de algemene 

ledenvergadering, waarop in de vacature wordt voorzien, schriftelijk opgegeven kandidaten 

aan de voordracht te doen toevoegen, mits zijn verzoek daartoe door tenminste vijf andere 

leden wordt gesteund en bij het verzoek een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat 

wordt overlegd. 

3. Indien de in lid 2 van dit artikel kandidaatstelling niet voor een bepaalde vacature geschiedt, 

wordt zij geacht alle vacatures te betreffen. 

Artikel 8. 

1. De voorzitter leidt de vergadering, het daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid 

vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis en treedt in diens rechten. 

Artikel 9. 

1. Het bestuur regelt de verdeling van de werkzaamheden onder zijn leden. 

2. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer 

commissies en/of werkgroepen. 

 

VAN DE VERGADERINGEN. 

Artikel 10. 

1. Binnen vier maanden na het einde van ieder verenigingsjaar wordt de algemene 

ledenvergadering gehouden , waarin de werkzaamheden worden verricht als omschreven in 

artikel 9 van de statuten. 

2. Algemene ledenvergaderingen worden verder zo dikwijls gehouden als het bestuur dit nodig 

acht of indien tenminste tien leden dit schriftelijk onder opgave van punten waarvan zij de 

behandeling verlangen, aan de voorzitter verzoeken. In het laatste geval is het bestuur 

verplicht dit verzoek binnen één maand te honoreren. 

Artikel 11. 

1. Tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering worden alle leden uiterlijk vier weken 

van tevoren schriftelijk opgeroepen onder mededeling van plaats, dag en uur van de 

vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen. 

2. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan de in het vorige lid bepaalde 

termijn tot één week worden teruggebracht. 

Artikel 12. 

1. Tijdens een algemene ledenvergadering kan over niet op de agenda vermelde onderwerpen 

op voorstel van het bestuur worden beraadslaagd en beslist indien tenminste twee-derde 

gedeelte van de aanwezige leden zich vóór het voorstel verklaart. 

Artikel 13. 

1. Over alle voorstellen wordt beslist met een gewone meerderheid van stemmen, voor zover de 

statuten of dit reglement niet anders bepalen. Bij staken van stemmen over zaken beslist het 

bestuur, terwijl bij staken over personen in eerste instantie herstemming plaatsvindt. Staken 

de stemmen bij herstemming opnieuw, dan vindt loting plaats tussen diegenen die bij de 

herstemming het hoogste aantal stemmen verwierven. 

2. Het bestuur kan een voorstel opnieuw op de agenda voor een volgende vergadering plaatsen. 
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3. Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd. Over zaken wordt mondeling en door 

hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming verlangt. 

Artikel 14. 

1. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen als zodanig. Niet in aanmerking 

komen blanco en van een handtekening of andere toevoeging voorziene briefjes. 

Artikel 15 

1. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter dit nodig oordeelt of wanneer tenminste twee 

andere bestuursleden daartoe schriftelijk tot hem het verzoek richten met opgave van de te 

behandelen onderwerpen. In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden binnen 

twee weken na ontvangst van de aanvrage(n). 

Artikel 16. 

1. De vergadering van het bestuur worden tenminste vijf dagen tevoren geconvoceerd onder 

toezending van de agenda. 

2. Het bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van besluiten indien tenminste tweederde 

gedeelte van het aantal leden, waaruit het voltallige bestuur bestaat, aanwezig is. 

3. Over niet op de agenda vermelde onderwerpen mag wel worden beraadslaagd, doch niet 

worden beslist. 

4. Van elke bestuursvergadering worden het verslag alsmede de besluiten genotuleerd. 

Artikel 17. 

1. Indien tijdens een bestuursvergadering geen besluit kan worden genomen, wordt binnen een 

maand daarna een nieuwe vergadering gehouden, die ongeacht het aantal aanwezige leden 

bevoegd is tot het nemen van besluiten, het doen van benoemingen daaronder begrepen. 

 

VAN HET VERENIGINGSORGAAN. 

Artikel 18. 

1. De Vereniging Vrienden van Twickel geeft samen met de Stichting Twickel een tijdschrift uit 

onder de naam "Twickelblad". Het blad is bedoeld als podium voor informatie en 

meningsvorming over brede aspecten van natuur, cultuur en landschap, in het bijzonder waar 

dit betrekking heeft op het Landgoed Twickel. Een redactieraad, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de Stichting Twickel en van de Vereniging Vrienden van Twickel is 

verantwoordelijk voor de inhoud van de uitgave. Het bestuur van de VVT is niet 

verantwoordelijk voor de inhoud van de uitgave. Het bestuur van de vereniging is gerechtigd 

bij een herhaaldelijk gebleken fundamenteel geschil tussen redactiebeleid en bestuursbeleid 

zijn vertegenwoordiger(s) in de redactieraad van hun taak te ontheffen en nieuwe te 

benoemen. 
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ERELIDMAATSCHAP 

Artikel 19.  

1. Tijdens een Algemene Ledenvergadering kan een lid van de vereniging tot erelid worden 

benoemd. Tweederde van de vergadering moet vóór de benoeming zijn. 

2. Elk lid kan een voorstel voor een erelidmaatschap schriftelijk indienen bij het bestuur. 

3. Een voordracht voor een erelidmaatschap geschiedt op voorstel van het bestuur. Het bestuur 

toetst de voordracht aan onderstaande criteria: 

a. Een lid heeft zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt; 

b. Het tot erelid voorgedragen lid is tenminste 15 jaar lid van de vereniging geweest en 

bezocht actief vergaderingen en activiteiten, al dan niet als bestuurslid of lid van de 

activiteitencommissie en deed belangeloos meer dan wat van gewone leden verwacht 

mag worden;  

c. Het voorgedragen lid is van onbesproken gedrag; 

d. Het enkele feit van het uitdienen van maximale bestuurstermijnen is onvoldoende om 

tot erelid te worden benoemd; 

e. Vóór de benoeming geeft een kandidaat erelid aan de benoeming te zullen 

aanvaarden. 

4. Een erelid: 

a. behoudt dezelfde status als gewone leden; 

b. betaalt geen contributie; 

c. ontvangt tijdens een Algemene Ledenvergadering of (nieuwjaars)receptie een 

oorkonde; 

d. wordt vermeld met naam en eretitel op de website van de vereniging. 

5. Een erelidmaatschap is levenslang. De ledenvergadering (bij tweederde meerderheid) is 

gemachtigd om een erelidmaatschap te ontnemen in geval van wangedrag door betrokkene. 

 

WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT. 

Artikel 20. 

1. Een besluit tot wijzigen van het Huishoudelijk Reglement kan alleen worden genomen tijdens 

een algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen. 

 

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN. 

Opmerking:  

1. Van het Huishoudelijk Reglement zijn tijdens de algemene ledenvergadering van 4 april 1995 

de artikelen 1, 2 en 18 gewijzigd. 

2. Van het Huishoudelijk Reglement is tijdens de algemene ledenvergadering van 13 maart 2019 

het artikel 4.3 gewijzigd. 

3. Tijdens de algemene ledenvergadering van 4 november 2020 is artikel 19 toegevoegd en het 

bestaande artikel 19 is gewijzigd in artikel 20.  

 


