HUISHOUDELIJK REGLEMENT OVHZ 2016
GELDMIDDELEN
Artikel 1
De leden bedoeld in artikel 4 onder a. en b. der statuten betalen een jaarlijkse contributie. De inning
van de contributie geschiedt door de zorg van de penningmeester.

BESTUUR
Artikel 2
a. Tenminste dertig dagen voor de te houden algemene vergadering waarin de verkiezing van
de voorzitter aan de orde komt, geeft het bestuur hiervan schriftelijk kennis aan de leden
onder mededeling dat men zich voor de vacature kandidaat kan stellen. Dezelfde
bevoegdheid komt toe aan het algemeen bestuur. De termijn van de kandidaatstelling sluit
tien dagen voor de datum der te houden algemene vergadering. Indien in de vacature slechts
een kandidaat is gesteld, kan deze zonder stemming gekozen worden verklaard.
b. De overige leden van het dagelijks bestuur en de overige bestuursleden worden over het
algemeen gekozen voor een zittingsduur van vier jaar en zijn herkiesbaar.
c. In een tussentijds ontstane vacature wordt in de eerstvolgende algemene vergadering,
respectievelijk vergadering van het algemeen bestuur voorzien.
STEMMINGEN
Artikel 3
a. Over personen wordt in de algemene ledenvergadering gestemd.
b. Indien geen kandidaat de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen – zijnde de helft
plus een – op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaatst tussen de twee kandidaten die
het grootste aantal der geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Gekozen is hij/zij die
bij de tweede stemming de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich
heeft verenigd. Indien bij herstemming de stemmen staken beslist het lot.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 4
a. Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls het dagelijks bestuur zulks nodig oordeelt,
danwel tenminste twee leden - geen deel uitmakend van het dagelijks bestuur – hierom
onder opgaaf van redenen heeft gevraagd.
b. Tot het bijwonen van een vergadering worden bestuursleden tenminste tien dagen tevoren
schriftelijk opgeroepen met mededeling van plaats en uur der vergadering, alsmede van de
te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur van de
termijn van oproeping afwijken.
c. Ieder bestuurslid brengt een stem uit. Adviseurs hebben een adviserende stem.
d. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een der andere leden zulks
nodig acht.

e. De beraadslagingen van algemeen- en dagelijks bestuur dragen een vertrouwelijk karakter.
Zij worden onder verantwoordelijkheid van de secretaris genotuleerd.
SLOTBEPALING
Artikel 5
a. Het huishoudelijk reglement treedt in werking op dezelfde dag waarop de statuten in
werking treden.
b. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement is onderworpen aan in de artikel 14 der statuten
voorgeschreven regelen.

