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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Goedgekeurd door de leden in de Algemene Ledenvergadering van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland op 14 
april 2009 in De Hoep, Zeeweg, Castricum. 
 
 
Het huishoudelijk reglement van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland beoogt een nadere uitwerking te geven 
aan de statuten. 
 
Bij artikel 2 (doelstellingen van de vereniging). 
a. Ter publikatie van studieresultaten en ervaringen wordt een mededelingenblad uitgegeven onder de naam 

"Winterkoning", en wordt een Web site onderhouden. 
b. De Winterkoning verschijnt 4x per jaar, telkens rond het begin van de eerste maand van een nieuw kwartaal. 
c. Ingrijpende wijzigingen in artikelen door de redactiecommissie mogen slechts worden aangebracht met 

toestemming van de schrijver(s).  
 
Bij artikel 3 (middelen). 
a. Voor de Sektie Vinkenbaan wordt door een door de ledenvergadering aangewezen lid een aparte financiële 

administratie gevoerd, waarover jaarlijks voor de algemene ledenvergadering aan de penningmeester 
verantwoording dient te worden afgelegd. 

b. Aan de kosten van het ringonderzoek wordt een jaarlijks door de ledenvergadering vast te stellen deel van de 
ledencontributieinkomsten van de vereniging besteed, terwijl met vrijwillige bijdragen wordt getracht de 
overige kosten te dekken. 

 
Bij artikel 5, 6, 7 (leden, lidmaatschap, contributie). 
a. Ieder lid is aansprakelijk voor schade door hem/haar aan enig eigendom van de vereniging dan wel van 

derden toegebracht. 
b. De vereniging, noch haar bestuurs- en/of commissieleden, zijn aansprakelijk voor schade aan eigendommen 

van leden en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, voortvloeiend uit hun rol in de 
Vogelwerkgroep. Vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur zal het bestuur van de Vogelwerkgroep trachten 
zich tegen eventuele wettelijke aansprakelijkheid van haar bestuurs- en/of commissie-leden tegen redelijke 
kosten te verzekeren en, indien mogelijk, ook haar leden voor schade onverhoopt toegebracht aan 
eigendommen van leden of van derden. 

c. Het lidmaatschap wordt geacht te zijn aangegaan telkens voor één kalenderjaar, behoudens beeindiging als 
geregeld in de statuten art. 7. 

d. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat uiterlijk één maand voor 
het einde van het kalenderjaar. 

e.  De contributie dient uiterlijk eind maart te zijn voldaan op rekening Postgiro 4491369 ten name van 
penningmeester Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland. 

f. Het bestuur heeft het recht te besluiten tot royement in geval van achterstallige contributie van meer dan een 
half jaar. 

 
Bij artikel 8 (financiën). 
a. Indien de kosten van bijvoorbeeld zaalhuur of een lezing hoog zijn, kan aan de deelnemende leden een 

vrijwillige bijdrage worden gevraagd. 
b. In geval van excursies waarbij gebruik gemaakt wordt van auto’s van leden, wordt door de deelnemers een 

benzinevergoeding afgedragen aan de chauffeur. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door de 
ledenvergadering op voordracht van de commissie Lezingen en Excursies, die tevens de gedetailleerde 
regels voor excursies bijhoudt en toepast.            

 
Bij artikel 9 (taken en werkwijze van het bestuur). 
a. Het bestuur is belast met de leiding van de vergadering. 
b. Het bestuur beheert de geldmiddelen en de bezittingen van de vereniging. 
c. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering en houdt zich aan de van de 

algemene ledenvergadering ontvangen richtlijnen. 
d. De voorzitter leidt de algemene vergadering en de bestuursvergadering. Hij/zij is bij officiële gelegenheden de 

vertegenwoordiger van de vereniging; bij verhindering kan dit worden gedelegeerd aan een of meerdere 
bestuursleden. 

e. De secretaris is onder verantwoordelijkheid van het bestuur speciaal belast met i) het verzorgen van de 
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uitgaande korrespondentie, ii) het toezicht op de behandeling van ingekomen korrespondentie, iii) het 
verzorgen van de uitnodigingen voor de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen, iv) het 
verzorgen van een jaarverslag, v) het notuleren van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen, 
vi) het voeren van de ledenadministratie. Het bestuur kan besluiten individuele deeltaken i-vi te laten 
verzorgen door andere bestuursleden of leden. 

f. De penningmeester is onder verantwoordelijkheid van het bestuur speciaal belast met i) het innen van de 
contributies en andere bijdragen, ii) het beheer van de financiën van de vereniging, iii) het toezicht op de 
besteding van de verenigingsgelden, iv) het opstellen van het financiële verslag en de begroting, v) het 
behandelen van verdere financiële zaken. De penningmeester is verplicht inlichtingen omtrent de kaspositie 
en inzage van de boeken en overige bescheiden te geven, wanneer het bestuur of de kascommissie dat 
verlangt. 

g. De overige bestuursleden zijn behulpzaam bij het uitoefenen van de bestuurstaak. 
 
Bij artikel 12 (kascommissie). 
a. Ter onafhankelijke controle van de financiën van de vereniging, benoemt de ledenvergadering een 

kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee leden; zij worden benoemd voor de tijd van twee jaar. 
Jaarlijks treedt één der leden af. Het aftredende lid is niet terstond herkiesbaar. De kascommissie is te allen 
tijde bevoegd kontroles uit te voeren die zij voor de uitvoering van haar taak nodig acht, en brengt jaarlijks aan 
de algemene ledenvergadering mondeling of schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. Zij kan tevens 
aanbevelingen doen. 

b. Het lidmaatschap van de kascommissie is op elk moment onverenigbaar met het lidmaatschap van het 
bestuur en dat van andere bestaande financiële commissies. 

 
Bij artikel 16 (overige zaken). 
a. In alle zaken waarin statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 
 


