Wijzigingen per 21 maart 2010 (cursief gedrukt)

CLUB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Doel
Het huishoudelijk reglement heeft tot doel het bestuur en de leden van de Favorite Club te informeren
over de procedures die binnen de Organisatie van de vereniging gelden.
Onvoorziene omstandigheden
Dit reglement zal niet in alle situaties kunnen voorzien.
In onduidelijke, dan wel onbeschreven situaties neemt het bestuur een besluit dat bindend is voor de
leden.
Artikel 1
Statuten
1. Bij de oprichting van de vereniging zijn de statuten vastgesteld.
2. De statuten zijn voor de leden ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de vereniging.
Artikel 2
Doelstelling van de vereniging
1. De doelstelling van de vereniging is - kort weergegeven - het bevorderen van de contacten tussen de
leden en het uitwisselen van informatie op het gebied van Favorite-schepen.
2. Het bestuur tracht deze doelstelling te verwezenlijken door ondermeer:
het verspreiden van een clubblad onder leden
het opzetten en bijhouden van een databank
het organiseren van bijeenkomsten, al dan niet met boot
het organiseren van vaartochten
het organiseren van diverse activiteiten die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van
de vereniging.
Artikel 3
Contributie/Inschrijfgeld
1. Per verenigingsjaar dient contributie te worden betaald.
2. De hoogte van de contributie wordt door het bestuur voorgesteld; vaststelling ervan geschiedt door de
algemene ledenvergadering.
3. De contributie dient v66r 1 januari van ieder jaar te zijn voldaan of op basis van facturatie in het
contributiejaar binnen de gestelde termijn.
4. Het bestuur kan bij niet tijdige betaling van het lidmaatschap rente en/of boete in rekening brengen,
alsmede betrokkene schriftelijk kennis geven dat deze van alle hem/haar toekomende rechten is
verstoken totdat volledige betaling van al het verschuldigde heeft plaatsgevonden.
5. Nieuwe leden zijn inschrijfgeld verschuldigd, de hoogte hiervan wordt door het bestuur bepaald.
Artikel 4
Lidmaatschap/donateurschap
1. Als voorwaarde voor het lidmaatschap geldt dat een lid eigenaar is van een stalen Favorite-schip met
houten opbouw, gebouwd door Mulder te Voorschoten of in licentie daarvan, ongeacht het type of de
lengte ervan.
2. Per schip kan één persoon lid worden van de vereniging; dit lid kan in vergadering één stem uitbrengen.
3. Om zich als lid aan te melden dient een door het bestuur ter beschikking gesteld inschrijf-formulier
volledig en naar waarheid te worden ingevuld en aan de secretaris te worden gestuurd.
4. De secretaris geeft kennis aan de leden van de aanmelding van het kandidaat-lid.
5. Ieder lid kan binnen twee weken da deze kennisgeving schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar
maken tegen het lidmaatschap van het kandidaat-lid.
6. Indien binnen genoemde termijn geen bezwaren zijn aangetekend, wordt het lidmaatschap schriftelijk
bevestigd en dient de aanvrager de contributie en het inschrijfgeld binnen de daarvoor gestelde termijn
te voldoen.
7. Indien binnen genoemde termijn wel bezwaar is aangetekend, neemt het bestuur zorgvuldig en na
afweging van alle belangen een beslissing.
8. Buiten in de statuten vermelde gevallen, eindigt het lidmaatschap zodra het lid geen eigenaar meer is
van een in lid 1 van dit artikel beschreven Favorite-schip.
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Donateurschap
Artikel 4A
1. Leden kunnen, als zij geen boot meer hebben, besluiten om donateur te worden.
2. Donateurs betalen hetzelfde als leden aan contributie betalen.
3. Donateurs hebben geen stemrecht
4. Donateurs kunnen bij alle ledenbijeenkomsten en ledenvergaderingen aanwezig zijn.
5. Het donateurschap eindigt om dezelfde redenen als het lidmaatschap (zie Statuten Artikel 7)
Artikel 5
Opzegging lidmaatschap/donateurschap
1. Opzegging dienst schriftelijk te geschieden bij de secretaris.
2. Opzegging véér 1 november van enig jaar doet het lidmaatschap eindigen op 1 januari van het volgende
jaar.
Artikel 6
Wijziging persoonlijke gegevens leden
1. Ieder lid dient wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens onmiddellijk aan de secretaris door te geven.
Bewijs van lidmaatschap/Clubvlag
Artikel 7
1. Als bewijs van lidmaatschap kan ieder lid de Favorite-vlag kopen.
2. Deze clubvlag dient te worden gevoerd voor aan de mast, aan bakboordzijde van het schip.
3. Bij einde van het lidmaatschap verliest het gewezen lid het recht de clubvlag te voeren. Hij/zij mag wel
de vlag voor zichzelf behouden.
Artikel 8
Bestuur
1. Het bestuur bestaat minimaal uit 5 personen.
2. De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
3. De zittingsduur van een bestuurslid bedraagt drie jaar.
4. Na afloop van hun zittingsperiode kunnen bestuursleden herbenoemd worden.
Artikel 9
Werkwijze bestuur/vergaderingen
1. Het bestuur vergadert, of de bestuursleden raadplegen elkaar per e-mail, minstens twee maal per jaar
2. Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit nodig
achten.
3. Vergaderingen vinden geen doorgang, indien niet minstens de helft van de bestuursleden aanwezig zijn
4. Indien een vergadering krachtens het hiervoor bepaalde geen doorgang vindt, wordt een nieuwe
vergadering belegd. In deze vergadering kunnen besluiten worden genomen, ongeacht het aantal
aanwezige leden, maar alleen over onderwerpen die in de oproeping tot de vergadering duidelijk
omschreven zijn.
5. Van het verhandelde in de vergadering houdt de secretaris notulen en/of een besluitenlijst bij.
6. Handelingen welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen die het bedrag van 9250,--te
boven gaan, worden door geen van de bestuursleden verricht, dan na daartoe verleende toestemming
door de overige bestuursleden of de meerderheid daarvan.
Artikel 10
Werkgroepen
1. Het bestuur kan zich doen bijstaan door werkgroepen.
2. Het bestuur benoemt de leden van de werkgroepen.
3. De werkgroepen kiezen hun eigen voorzitter, vice-voorzitter en/of secretaris
4. De werkgroepen kunnen gevraagd en ongevraagd aan het bestuur adviezen uitbrengen.
Artikel 11
Vergoeding/kosten
1. De bestuursleden en de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden geen
vergoedingen
2. Specifieke, ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten worden, na goedkeuring door het bestuur,
vergoed.
Artikel 12
Bijzondere reglementen
1. Het bestuur is bevoegd bijzondere reglementen vast te stellen.
Artikel 13
lnwerkingstreding gewijzigde huishoudelijk reglement.
1. Dit reglement treedt in werking direct na goedkeuring door de algemene ledenvergadering

