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H U I S H O U D E L I J K  R E G L E M E N T  

VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O., GEVESTIGD TE VALKENSWAARD 

VAN DE LEDEN 

Artikel 1 

De contributie voor gewone leden bedraagt minimaal ƒ 15,— per jaar bij 

vooruitbetaling te voldoen. Zij, die ná 1 juli lid worden, betalen voor dat 

lopende jaar de halve contributie. 

Door het bestuur kan op de algemene ledenvergadering een voorstel worden ingediend 

teneinde een afwijkende contributie voor gezinsleden en/of jeugdleden vast te 

stellen. 

Artikel 2  

a. Vóór 1 januari van ieder jaar zullen de leden hun contributie aan de penning-

meester moeten voldoen. 

b. Leden die op 1 maart d.a.v. hun contributie niet betaald hebben, worden per 

brief gemaand om het verschuldigde bedrag te voldoen. 

c. Indien op 1 april d.a.v. nog geen betaling is ontvangen, wordt het betrokken 

lid geroyeerd, overeenkomstig het bepaalde in art. 8 lid 1 sub c van de 

statuten. 

d. Zij, die tussentijds als lid worden toegelaten, zullen binnen den maand na 

tussentijdse toelating de contributie moeten betalen. 

e. Heeft een lid, onder d. genoemd, den maand na tussentijdse toelating de 

contributie niet betaald, dan wordt het lid - per brief - gemaand om het 

verschuldigde bedrag te voldoen. 

f. Indien twee maanden na tussentijdse toelating nog geen betaling is ontvangen, 

wordt het betrokken lid geroyeerd, overeenkomstig het bepaalde in art. 8 lid 

1 sub c van de statuten. 

VAN HET BESTUUR 

Artikel 3  

Het bestuur is samengesteld uit minimaal drie leden en bestaat uit een 

voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Artikel 4  

Elk bestuurslid heeft maximaal drie jaren zitting en treedt overeenkomstig het 

navolgende rooster af: 

bij gelegenheid van de algemene ledenvergadering te houden:   

- in het jaar 1993 is aftredend de penningmeester en een ander bestuurslid 

- in het jaar 1994 is aftredend de secretaris en een ander bestuurslid 

- in het jaar 1995 is aftredend de voorzitter 
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Allen zijn terstond herkiesbaar. 

Tussentijdse vacatures in het bestuur worden in de eerstvolgende ledenver-

gadering aangevuld, tenzij de ledenvergadering zelf beslist dat in de 

vacatures niet zal worden voorzien. 

Artikel 5  

De secretaris is belast met de correspondentie en maakt de notulen van 

de vergaderingen. 

Hij houdt de ledenlijst bij en beheert het archief van de vereniging. 

Artikel 6  

 
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij/zij zorgt voor de 

tijdige inning van de contributies en overige gelden, waarvoor hij/zij bevoegd 

is te kwijten. 

Artikel 7  

De penningmeester is verplicht jaarlijks rekening en verantwoording te doen aan 

de vergadering van leden. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door 

die vergadering strekt de betrokken functionaris tot volledige decharge 

voor het door hem blijkens zijn/haar boeken gevoerd beheer. 

Artikel 8  

De bibliothecaris is belast met het beheer van de bibliotheek. 

Artikel 9  

De secretaris en penningmeester brengen jaarlijks schriftelijk verslag uit. 

 

 

VAN DE VERGADERINGEN 

Artikel 10  

Met uitzondering van de maanden juli en augustus wordt zo mogelijk op de tweede 

dinsdag van elke maand een gewone vergadering gehouden. 

Artikel 11 

leder jaar wordt vóór 1 maart een jaarlijkse algemene ledenvergadering 

gehouden. In deze vergadering worden de in art. 7 en 9 genoemde verslagen 

uitgebracht, rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beheer, 

alsmede een begroting voor het komende jaar ingediend. 

Voorts wordt voorzien in vacatures, ontstaan door periodiek aftreden van de 

bestuursleden. 

 

 



 

3 

Artikel 12  

Bestuursvergaderingen worden belegd op verlangen van de voorzitter of de 

meerderheid van het bestuur. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 13  

Bij verschil of twijfel omtrent zin of toepassing van het huishoudelijk 

reglement, of in alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement, of de 

statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

Artikel 14  

Wijziging in het huishoudelijk reglement kan slechts worden gebracht bij besluit 

van een algemene ledenvergadering met tenminste tweederde van de in die vergadering 

uitgebrachte stemmen, mits het voorstel tot wijziging tenminste 30 dagen vóór de 

dag van de vergadering schriftelijk bij de secretaris is ingediend. 

Artikel 15  

Dit reglement treedt in werking op heden. 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering d.d. 11 februari 1992. 
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