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Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de KNNV. 
 
In de algemene ledenvergadering van 27 februari 2004 is het navolgende voorstel aangenomen: 
 

a. Van alle extra inkomsten die door inspanningen van de werkgroepen binnenkomen komt 50% ten 
goede van de algemene middelen van de afdeling en 50% ten goede van de betrokken werkgroep. 
De penningmeester van de afdeling beheert de tegoeden van de betrokken werkgroepen en doet 
op de algemene ledenvergadering verslag van het saldo, zijnde ten goede gekomen middelen 
minus gedane uitgaven. Door werkgroepen verworven subsidies en fondsen komen geheel ten 
goede van de betrokken werkgroep. 

b. De werkgroepen hebben de vrije beschikking over de door hen opgebouwde tegoeden, mits de 
uitgaven in overeenstemming zijn met de geest van de KNNV. Uitgaven tot € 70,- kunnen achteraf 
worden ingediend bij de penningmeester. Uitgaven boven € 70,- dienen voor aanschaf te worden 
aangemeld bij de penningmeester. 

 
 

 
Het bestuur stelt voor het navolgende aan het huishoudelijk reglement toe te voegen: 
Artikel 5. Inkomsten werkgroepen 

a. Van de inkomsten uit cursussen en inventarisaties die door inspanningen van de werkgroepen 
binnenkomen, komt 50% ten goede van de algemene middelen van de afdeling en 50% ten goede van de 
betrokken werkgroep. 

b. Door de afzonderlijke werkgroepen verworven subsidies en fondsen komen geheel ten goede van de 
betrokken werkgroep. 

c. Bij verschil van mening tussen bestuur en een werkgroep of een bate inkomsten vormt als bedoeld onder 
a. of onder b. van dit artikel beslist de ledenvergadering. 

d. De tegoeden van de verschillende werkgroepen en de mutaties daarin worden door de penningmeester 
geadministreerd en afzonderlijk in zijn jaarverslag vermeld. 

e. De werkgroepen hebben de vrije beschikking over de door hen opgebouwde tegoeden, mits de uitgaven in 
overeenstemming zijn met het doel van de KNNV. In verband met de liquiditeitsplanning dienen uitgaven 
boven een jaarlijks door het bestuur te bepalen bedrag vooraf aan de penningmeester te worden gemeld. 
Indien het bestuur in enig jaar op voormelde wijze geen bedrag heeft bepaald, blijft het laatst vastgestelde 
bedrag ongewijzigd. 

 
 
Zodat het huishoudelijk reglement na deze wijziging luidt als volgt: 
 
 

: 
 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE AFDELING APELDOORN VAN DE KNNV 
 
Aanhef. 
De vereniging KNNV afdeling Apeldoorn wordt in dit reglement verder aangeduid als ’’de afdeling’’. 
 
Artikel 1. Contributie en donatie (statuten art. 5 sub a) 

a. Leden betalen aan de afdeling een contributie, waarvan de hoogte door de ledenvergadering van 
de afdeling wordt vastgesteld. 

b. Huisgenoten ontvangen niet het verenigingsorgaan en andere van de landelijke vereniging of de 
afdeling uitgaande geschriften. 

c. Wie zich na 30 juni van enig kalenderjaar als lid heeft aangemeld betaalt over dat kalenderjaar de 
helft van de geldende contributie. 

d. Ereleden van de afdeling en ereleden van de landelijke vereniging zijn vrijgesteld van de 
verplichting tot het betalen van contributie. 

e. Donateurs betalen jaarlijks een bijdrage of een bijdrage ineens, waarvan het minimum door de 
ledenvergadering van de afdeling wordt vastgesteld. 

 
Artikel 2. Beroep (statuten art. 4 sub f, art. 5 sub f) 

a. Beroep als bedoeld in de artikelen 4 sub f en 5 sub f der statutenkan worden ingesteld door middel 
van een aangetekend schrijven, gericht aan het bestuur van de afdeling, binnen een maand na 
ontvangst van de mededeling van het besluit waartegen betrokkene in beroep wenst te komen. 

b. Het bestuur is verplicht het beroep op de eerstvolgende ledenvergadering van de afdeling aan de 
orde te stellen. Laat het bestuur dit na, dan wordt het beroep tegen de beslissing waartegen het is 
ingesteld geacht gegrond te zijn. 
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c. Indien de betrokkene de wens daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven zal de betrokkene 
gehoord door een commissie van onderzoek, bestaand uit drie door en uit de ledenvergadering 
van de afdeling gekozen personen. De commissie van onderzoek brengt op de volgende 
ledenvergadering van de afdeling verslag uit, in welke vergadering alsdan op het beroep wordt 
beslist. Nalatigheid in deze heeft tot gevolg dat het beroep tegen de beslissing waartegen het is 
gericht geacht wordt gegrond te zijn. 

d. Het bestuur van de afdeling deelt de betrokkene de beslissing op het beroep schriftelijk mede. 
e. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep kan de betrokkene geen aanspraak maken 

op de rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien. 
 
Artikel 3. Quorum (statuten art. 8 sub e) 

a. Is in het geval bedoeld in artikel 8 sub e van de statuten minder dan tweederde deel der leden 
aanwezig dan wordt de ontheffing in een volgende algemene ledenvergadering behandeld. Deze 
vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur op een termijn van niet langer dan 4 weken. 

b. In deze tweede algemene ledenvergadering wordt de ontheffing een feit, mits het besluit genomen 
wordt met een meerderheid van tenminste drievierde der geldig uitgebrachte stemmen. 

c. Tot deze vergadering worden de leden opgeroepen zoals in art. 7 sub c van de statuten geregeld 
is. 

 
Artikew 4. Commissies (statuten art. 9 sub h) 

a. Commissies als bedoeld in art. 9 sub h van de statuten kunnen worden ingesteld voor het 
redigeren van het verenigingsorgaan, het organiseren van excursies, kampen, reizen en andere 
onderdelen van de taak van het bestuur, die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in 
aanmerking komen. 

b. Een commissie bestaat uit tenminste drie personen. 
c. Het bestuur benoemt de leden van de commissie uit de leden van de afdeling en kan een 

benoeming intrekken 
d. Het bestuur omschrijft de taak en de bevoegdheden van de commissie in een reglement, dat ten 

bewijze van overeenstemming door de leden van de commissie wordt ondertekend. 
e. De commissie legt van haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de in dat jaar 

aan haar toevertrouwde geldmiddelen vóór 1 april van het volgende kalenderjaar rekening en 
verantwoording af aan het bestuur. 

f. Het bestuur kan te allen tijde inzage nemen in de boeken en in de overige administratie van de 
commissie.  
De leden van de commissie regelen hun functies onderling. 

g. De commissie is vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult. 
 

 
 
Artikel 5. Inkomsten werkgroepen 

a. Van de inkomsten uit cursussen en inventarisaties die door inspanningen van de werkgroepen 
binnenkomen, komt 50% ten goede van de algemene middelen van de afdeling en 50% ten goede 
van de betrokken werkgroep. 

b. Door de afzonderlijke werkgroepen verworven subsidies en fondsen komen geheel ten goede van 
de betrokken werkgroep. 

c. Bij verschil van mening tussen bestuur en een werkgroep of een bate inkomsten vormt als bedoeld 
onder a. of onder b. van dit artikel beslist de ledenvergadering. 

d. De tegoeden van de verschillende werkgroepen en de mutaties daarin worden door de 
penningmeester geadministreerd en afzonderlijk in zijn jaarverslag vermeld. 

e. De werkgroepen hebben de vrije beschikking over de door hen opgebouwde tegoeden, mits de 
uitgaven in overeenstemming zijn met het doel van de KNNV. In verband met de 
liquiditeitsplanning dienen uitgaven boven een jaarlijks door het bestuur te bepalen bedrag vooraf 
aan de penningmeester te worden gemeld. Indien het bestuur in enig jaar op voormelde wijze geen 
bedrag heeft bepaald, blijft het laatst vastgestelde bedrag ongewijzigd. 

 
 
 

Goedgekeurd in de ledenvergadering van 10 maart 2006. 


