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Huishoudelijk reglement van de  

Vereniging van Tietze- en/of costochondritispatiënten  
 

1: Lidmaatschap/leden van de Vereniging van Tietze en/of costochondritis- 

patiënten (nader te noemen "de vereniging")  

 

Artikel 1. Aanvang en duur  

a. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de conform hoofdstuk 4 van dit reglement 

vastgestelde, voor een jaar verschuldigde contributie op de bankrekening van de 

vereniging.  

b. Men meldt zich op de website aan als lid. Het lidmaatschapsgeld wordt automatisch 

door middel van een overboeking/betaling via Ideal geregeld. 

c. Met de aanmelding heeft men, tot wederopzegging, een goedkeuring gegeven voor 

een automatische incasso van de jaarlijkse contributie. 

d. Indien iemand zich aanmeldt voor een activiteit of training, gelden er 

annuleringsvoorwaarden. Zo zal bij afmelding, na het verstrijken van de 

aanmeldtermijn zonder gegronde reden (ernstig ziekzijn /familieomstandigheden, etc.), 

(een deel van) de kosten in rekening gebracht worden. We hanteren daarbij de 

volgende percentages: 

- 30% van de kosten bij annulering drie weken of langer voor de activiteit, 
- 60% van de kosten bij annulering twee weken voor de activiteit, 
- 100% van de kosten bij annulering in de laatste week voor de activiteit.  

 

Artikel 2. Rechten en plichten 

a. Slechts leden hebben het recht:  

I. landelijke informatie- en/of lotgenotendagen (wij noemen dat 

deelgenotenbijeenkomsten) bij te wonen. Voor de meerdaagse bijeenkomst wordt 

een kleine vergoeding gevraagd. 

II. algemene ledenvergaderingen met stemrecht bij te wonen; 

III. onbeperkt alle informatie te raadplegen via de website www.tietze.nl ook op het 

besloten deel van de website. 

b. Niet-leden betalen voor het bijwonen van de verenigingsactiviteiten per keer een door 

het bestuur vast te stellen bedrag.  

c. Alle leden hebben de plicht zich te houden aan:  

I. de regels vervat in dit huishoudelijk reglement; 

II. de regels gesteld bij of krachtens het bestuur m.b.t. de in gebruik zijnde ruimten.  

De bestuursleden zien toe op de naleving van het huishoudelijk reglement en de 

besluiten van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.   

d. Onze vereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Ook de bestuursleden (zelf 

veelal patiënt) zetten zich – in hun vrije tijd - als vrijwilliger in voor de vereniging. 

Ondanks alle goede bedoeling kan er soms iets fout gaan. Dat is dan onbedoeld en 

vervelend. In die situatie moet er een mogelijkheid zijn om een klacht in te dienen. 

Hiervoor verwijzen wij u naar onze Klachtenregeling die op onze website gepubliceerd 

is. 

 

http://www.tietze.nl/
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Artikel 3. Landelijke informatiedagen en verenigingsactiviteiten 

a. De landelijke informatiedagen en andere verenigingsactiviteiten worden gehouden op 

een nader door het bestuur te bepalen locatie en tijdstip. 

b. Het bestuur brengt de leden tijdig op de hoogte van de locatie en andere relevante 

informatie.  

c. Twee keer per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden; de 

ALV in het voorjaar is om verslag te doen van de financiën en de activiteiten van het 

voorgaande verenigingsjaar. De ALV in het najaar staat vooral in het teken van de 

begroting, budgetten en plannen voor het toekomende jaar of plannen voor de Middel 

Lange Termijn (MLT). Meestal is dat een driejaarlijks of vierjaarlijkse periode. 

 

Artikel 4. Adreswijziging  

Elk lid is verplicht het bestuur onverwijld schriftelijk of via e-mail mededeling te doen van 

adreswijziging(en). Het bestuur gaat uit van het laatste aan haar bekende (e-mail)adres.   

 

 

2: Het bestuur en taken van bestuursleden  
 

Artikel 5. Bestuur 

a. Bestuursleden worden op voordracht van het bestuur door de algemene 

ledenvergadering aangesteld. Wanneer er een nieuwe penningmeester aangesteld 

wordt, dient deze een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) aan te leveren. 

b. Bestuursleden worden ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel 

(KvK) en moeten een geheimhoudingverklaring (AVG) ondertekenen. 

 

Artikel 6. Voorzitter 

Tot de taken van de voorzitter wordt onder meer gerekend:  

a. De algehele (dagelijkse) aansturing van de vereniging. 

b. Het leiden van de bestuurs- en algemene ledenvergadering en de landelijke infodagen. 

c. Handhaving van de orde en neemt daartoe alle naar haar/zijn oordeel benodigde 

maatregelen. 

d. Vertegenwoordigen van de vereniging bij in- en externe verplichtingen. Bij afwezigheid 

wordt hij/zij vervangen door één van de andere bestuursleden, die door de aanwezige 

bestuursleden uit hun midden wordt aangewezen.   

 

Artikel 7. Secretaris 

Tot de taken van de secretaris wordt onder meer gerekend:  

a. Het bijeenroepen van (algemene) leden- en bestuursvergaderingen en het opmaken 

van verslaglegging daarvan. 

b. Het voeren van brief- en/of e-mailwisselingen. 

c. Het bijhouden en archiveren van stukken die belangrijk zijn voor het reilen en zeilen 

van de vereniging en het bestuur. 

d. Het uitvoeren van de in de vergadering genomen beslissingen, voor zover niet speciaal 

aan anderen opgedragen. 
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e. Het uiteindelijk opmaken van een (sociaal) jaarverslag van het voorgaande jaar, dat na 

goedkeuring door het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering wordt 

gepresenteerd. 

 

Artikel 8. Penningmeester 

Tot de taken van de penningmeester wordt onder meer gerekend:  

a. Inning en het beheer van de verschuldigde ledencontributies en van andere 

verenigingsgelden. 

b. Het doen van door de algemene ledenvergadering en/of het bestuur goedgekeurde 

betalingen.  

c. Opmaken van een balans per 31 december van het lopende jaar, een financieel 

verslag over het afgelopen jaar met een toelichting. 

d. Het opstellen van een begroting voor het komende jaar die, na goedkeuring door het 

bestuur, tijdens de algemene ledenvergadering in de het najaar (ALV) wordt 

gepresenteerd ter goedkeuring.  

e. Beheren van de geldrekening(en) van de vereniging waarvoor hij/zij tekenbevoegd is.  

f. Vermelden in het sociaal jaarverslag van een overzicht van het aantal leden bij de 

aanvang en het einde van het kalenderjaar, e.e.a. gesplitst in gewone en de bijzondere 

leden.  

g. Bijhouden of laten bijhouden van een ledenadministratie. Van elk lid wordt de datum 

van ontvangst van de contributie bijgehouden en worden de gegevens drie jaar in het 

archief bewaard bij beëindiging van het lidmaatschap. 

h. Coördineren van het contact met de kascontrolecommissie en/of accountant.   

 

Artikel 9. Bestuurslid Deelgenotencontact (= Lotgenotencontact) 

Tot de taken van het bestuurslid Deelgenotencontact wordt onder meer gerekend:  

a. Het opzetten en (mede)organiseren van deelgenotencontact in de breedste zin van het 

woord. 

b. Het initiëren en bevorderen van contacten tussen leden d.m.v. contactdagen, 

contacten via social media, etc. 

c. Het aansturen van de commissie Deelgenoten, om te komen tot de opzet en 

begeleiding van deelgenotencontactdagen en/of meerdaagse bijeenkomsten. 

 

Artikel 10. Bestuurslid Belangenbehartiging 

Tot de taken van het bestuurslid Belangenbehartiging wordt onder meer gerekend:  

a. Het behartigen van de belangen van de vereniging en haar leden bij de diverse 

instanties die de belangen van Tietze en/of costochondritis in Nederland en/of Europa 

behartigen (bijv. Ieder(in), NPCF, ZonMW, Min. Van VWS, Reuma Nederland, etc.). 

b. Het actief onder de aandacht brengen en houden van de ZZ (Zeldzame Ziekte) Tietze 

en/of costochondritis in algemene zin en zo breed mogelijk. 

c. Het begeleiden van de personen, die specifieke diensten leveren aan de leden (bijv. 

spreekuren). 

d. Contactpersoon zijn richting de organisatie(s) die uitvoering van trainingen aanbiedt 

aan de vereniging. 
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Artikel 11. Bestuurslid Medisch 

Tot de taken van dit bestuurslid Medisch wordt onder meer gerekend:  

a. Het actief onder de aandacht brengen en houden van de vereniging bij (para)medici,  

specialisten en koepelorganisaties. 

b. Het eerste aanspreekpunt zijn voor (para)medici en specialisten die zelf contact 

zoeken met de vereniging. 

c. Het opstellen, (her)ijken en waarborgen van adequate diagnose- en 

behandelprotocollen. 

d. Het meedenken over en initiëren van wetenschappelijk onderzoek naar het syndroom 

van Tietze en/of costochondritis. 

e. Voor deze functie is de voorwaarde dat de taken ingevuld worden door een persoon 

die (para)medicus is of een persoon die uitgebreide (para)medische kennis heeft van 

de wereld van reumatoïde en/of ontstekingsziekten. 

 

Artikel 12. Adviseur 

Tot de taken van de adviseur van het bestuur wordt onder meer gerekend:  

a. Het na oproep van het bestuur adviezen geven over het te voeren beleid, taken en 

acties die de vereniging ten goede komen. 

b. Het (proactief en reactief) bijstaan van het bestuur bij hulpvragen. 

 

Artikel 13. Af-/ aantreden bestuur  

a. De zittingstermijn voor bestuursleden is bepaald op vier jaren. Onder een jaar wordt de 

periode tussen twee opeenvolgende voor- of najaars-algemene ledevergaderingen.   

b. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, 

zodanig dat iedere bestuurder in zijn functie na ten hoogste vier jaren zich herkiesbaar 

kan stellen. Vanwege de werkbaarheid moet een minimumaantal bestuursleden 

overblijven voor een werkbaar bestuur, daarom heeft het de voorkeur dat niet meer 

dan twee bestuurders per keer aftreden.  

c. Bestuurders kunnen na hun aftreden worden herbenoemd voor een nieuwe 

zittingsperiode, echter met dien verstande dat een bestuurder niet langer dan twaalf 

(12) jaar mag blijven zitten, tenzij de ALV een langere periode goedkeurt, c.q. nodig 

acht.  

 

Artikel 14. Overige  

a. Het bestuur is verder verantwoordelijk voor de, door haar zelf of door leden van de 

vereniging, uit te voeren taken:   

I. Vertegenwoordiging van de vereniging bij andere dan de eigen bijeenkomsten en 

vergaderingen. 

II. Coördinatie, verwerking en archivering van informatie m.b.t. Tietze en/of 

costochondritis. 

III. Het op de meeste effectieve en efficiënte wijze ter beschikking stellen van alle 

relevante informatie, die de vereniging ten goede komen (bijv. op de eigen 

website, op Social Mediabronnen en bij partnerorganisaties zoals 

ReumaNelderland). 
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IV. Beschikbaar stellen en/of het verkrijgen van gelden voor de organisatie van de 

algemene ledenvergadering, informatievoorziening, deelgenotencontact, medische 

en belangenbehartiging, scholing van het bestuur en de commissieleden.  

b.      Ereleden 

Conform artikel 8, 4e lid van de Statuten, kan de Algemene Leden Vergadering, op 

voordracht van het bestuur een lid die zich op uitzonderlijke wijze ingezet heeft voor de 

vereniging benoemen tot erelid. Het benoemde erelid is vrijgesteld van betaling van de 

jaarlijkse contributie. De ereleden worden geregistreerd in de bijlage A van het 

huishoudelijk reglement. 

c.    Vrijwilligers 
De vereniging heeft voor haar leden geen aansprakelijkheidsverzekering en/of 
ongevallenverzekering afgesloten. De vereniging kan derhalve op geen enkele wijze 
aansprakelijkheid aanvaarden voor schade en/of letsel die veroorzaakt is door of 
toegebracht is aan leden tijdens het uit oefenen van vrijwilligerswerk voor de 
vereniging. 

d.      Verzekering 
         Het bestuur heeft een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering en een 
         rechtsbijstandsverzekering voor de uitoefening van haar taken. 
 
 

3: Financiën  

 

Artikel 15. Uitgaven/onkosten  

a. Het bestuur kan zonder raadpleging en/of toestemming van de algemene 

ledenvergadering beslissen over uitgaven tot maximaal € 5.000 per keer (voor zover in 

het budget is opgenomen).  

b. Bij uitgaven boven € 500,00 wordt verantwoording afgelegd aan de penningmeester. 

Bij uitgaven boven de € 1.000,00 wordt verantwoording afgelegd aan het gehele 

bestuur. 

c. Bestuursleden en/of vertegenwoordigers van de vereniging kunnen een vergoeding 

ontvangen (zo zij dat willen) van de door hen ten behoeve van de vereniging gemaakte 

reiskosten, dan wel andere kosten.  

Vertegenwoordigers van de vereniging mogen bij externe afspraken, of voor 

werkzaamheden t.b.v. de vereniging, een vergoeding van maximaal € 25 per dagdeel 

(op doordeweekse dagen) declareren. Hier geldt een maximum vanwege een wettelijke 

bepaling van € 180,00 per maand en van € 1.800,00 op jaarbasis per persoon (prijspeil 

2021). Met ingang van 2020 worden internetkosten niet meer vergoed. 

d. Leden van de vereniging ontvangen ter beoordeling van het bestuur volledige 

vergoeding van de door hen ten behoeve van de vereniging gemaakte reiskosten, dan  

wel andere kosten bij het uitvoeren van door het bestuur goedgekeurde taken. 

e. Commissieleden, die voor een deel van de activiteiten van de vereniging voor een 

langere periode betrokkenheid tonen, kunnen in aanmerking komen voor een 

onkostenvergoeding, zoals reiskosten. 

f. De in lid b. en c. genoemde onkosten dienen middels een declaratieformulier volgens 

een door het bestuur aangeleverd format gespecificeerde te worden. Het formulier 

dient te zijn voorzien van de originele nota’s, dan wel betalingsbewijzen en zo (digitaal) 

bij de penningmeester te worden ingediend. Liefst maandelijks, maar minimaal eens 
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per kwartaal (in de 1e week na afloop van het kwartaal) en verder uiterlijk op 15-12 van 

enig jaar dienen declaraties te worden aangeleverd aan de penningmeester. 

g. Er wordt jaarlijks geëvalueerd of bovengenoemde kosten en afspraken kunnen worden 

gecontinueerd. 

 

Artikel 16. Lief-en-leed-post  

a. De penningmeester neemt jaarlijks in de begroting een “Lief-en-Leed-post” op.  

b. Ten laste van deze post kunnen, uitsluitend ter beoordeling door het bestuur, ten 

behoeve van een lid éénmalig een uitgave ten bedrage van maximaal € 25 worden 

gedaan.   

c. Het bestuur kan voor andere gebeurtenissen van éénmalig aard, dan die genoemd in 

het tweede lid, besluiten de Lief-en-leed-post aan te wenden tot een maximumbedrag 

van € 25.   

 

 

4: Contributies  

 

Artikel 17. Vaststelling contributie  

a. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, welke op 

voordracht van het bestuur in de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. De 

algemene ledenvergadering stelt de hoogte van de door de begunstigers te betalen 

minimale jaarlijkse bijdrage vast.  

b. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.   

c. De contributie is sinds 2014 voor leden vastgesteld op € 25 per kalenderjaar mits men 

gebruikt maakt van de automatische incasso (zoals bedoeld in artikel 1 onder C).  

d. Indien men geen gebruik maakt van de automatische incasso dan kost het 

lidmaatschap €27,50 per jaar. Het bedrag dient dan (voor 1 maart) rechtstreeks naar 

de penningmeester van de vereniging te worden overgemaakt op 

NL14INGB0004682055. 

 

 

5: Dienstverleningsvormen van de vereniging 

Artikel 18. Vraaghulp 

a. De vereniging biedt leden en potentiële leden de mogelijkheid vragen te stellen over 

het syndroom van Tietze en/of costochondritis, de aandoening, de beperkingen, etc. 

via het specifieke kanaal ‘Vraaghulp@Tietze.nl’. 

b. Deze vragen worden door een groep ervaringsdeskundige leden afgehandeld. 

c. Voor het uitoefenen van hun taken zijn zij opgeleid en krijgen zij regelmatig een 

herhalingstraining om hun taken te kunnen uitvoeren. 

d. De groep vrijwilligers wordt in het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter. 
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6: Werkgroepen en commissies  
Artikel 19.  

a. Werkgroepen en commissies kunnen worden gevormd uit het bestuur, de leden en 

deskundigen en hebben als taak namens en onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur bepaalde, vooraf vastgestelde, onderzoeken, opdrachten en activiteiten uit te 

voeren en daarover het bestuur (schriftelijk) te rapporteren tijdens de 

bestuursvergaderingen.   

b. Werkgroepen en commissies of individuele leden, zijn slechts met uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van het bestuur gemandateerd de vereniging in en buiten de 

vereniging te vertegenwoordigen. 

c. Taken van/door het bestuur ingestelde - werkgroepen en commissies kunnen door het 

bestuur nader worden geregeld en vastgelegd in/bij dit reglement.    

 

 

7: (Bestuurs)vergaderingen  

Artikel 20. 

a. De voorzitter, of bij diens afwezigheid tenminste drie vijfde deel van de bestuursleden,  

beslissen welke zaken tijdens bestuursvergaderingen ter stemming dienen te worden 

aangeboden. 

b. Besluiten kunnen slechts worden vastgesteld bij aanwezigheid van ten minste drie 

bestuursleden, mits er voldoende bestuursleden zijn aangesteld.   

c. Bij een even aantal stemmen telt de stem van de portefeuillehouder dubbel. 

 

8: Algemene ledenvergadering (ALV) 

Artikel 21.    

Hierbij een uittreksel uit het statuut (artikel 15 t/m 19) van onze vereniging. 

Artikel 15 

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit 

wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.  

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden 

is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden 

binnen vier weken na indiening van' het verzoek Indien aan het verzoek binnen veertien 

dagen geen gevolg wordt gegeven,' kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de 

algemene'- ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van 

een advertentie in ten minste één in Valkenswaard veel gelezen dagblad. De verzoekers 

kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en 

het opstellen van de notulen. 

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk 

mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zevendagen. Indien een 

lid hiermee instemt kan de oproeping aan het betreffende lid plaatsvinden langs een 

elektronisch toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem 

voor dit doel kenbaar is gemaakt.—Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen 

vermeld  

Statuten wijziging  
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Artikel 16.  

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 

statuten zal worden voorgesteld  

2. Zij, díe de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel 

tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijfdagen voor de dag van de 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 

opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de 

afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden 

besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte 

stemmen  

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen 

verlijden. 

5. Het bepaalde in de leden I en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene 

ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig / vertegenwoordigd zijn-- en het besluit tot 

statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging 

en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer 

te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden 

register. 

Artikel 17. Ontbinding en vereffening 

1. Het bepaalde in artikel 16 leden I,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een 

besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging  

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de 

bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het 

doel van de vereniging  

3. De vereffening geschiedt door het bestuur  

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel 

mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten 

aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer 

aanwezig zijn. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 

gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de 

vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

Artikel 18. Reglementen en beleid  

1. De algemene ledenvergadering kan ter regeling van de organisatie en inrichting van de 

vereniging op voordracht van het bestuur een klachtenreglement vaststellen.  
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2. De algemene ledenvergadering kan ter regeling van de organisatie en---------- inrichting 

van de vereniging op voordracht van het bestuur een integriteit beleid vaststellen  

3. De algemene ledenvergadering kan ter regeling van de organisatie en inrichting van de 

vereniging op voordracht van het bestuur een beleidsplan vaststellen.  

4. De algemene ledenvergadering kan een of meer andere reglementen of  

beleidsdocumenten vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin 

door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

5. Een reglement of beleidsdocument mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de 

wet of met deze statuten. 

6. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement of beleidsdocument is het 

bepaalde in artikel 16 leden l, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 19. Slotbepalinq.  

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

 

 

9: Eigendommen van de vereniging  

Artikel 22. 

a. Het bestuur houdt een overzicht bij van bezittingen van de vereniging.  

b. Goederen verkregen met gelden van of door schenking aan de vereniging zijn 

eigendom van de vereniging en blijven onder beheer van het bestuur.   

 

 

10: Communicatie-uitingen  

Artikel 23. 

a. Publicaties in lokale, regionale bladen of anderszins, de vereniging betreffende, 

geschieden uitsluitend door of onder auspiciën van het bestuur.   

b. Leden, donateurs en begunstigers ontvangen gratis de (digitale) nieuwsbrieven. De 

verenigingsfolder en andere uitingen worden op aanvraag gratis verstrekt.   

c. Een nieuw lid krijgt na betaling van de contributie een informatiepakket toegestuurd. 

 

 

11: Overige bepalingen 

Artikel 24. 

a. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.   

b. Dit reglement kan aangehaald worden als HR (Huishoudelijk Reglement).  

c. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben de betekenis die het algemeen 

geldend woordgebruik daaraan geeft.  

d. Wijziging of aanvulling van dit reglement kan slechts geschieden na aanneming 

daarvan met volstrekte meerderheid van geldige stemmen tijdens de Algemene Leden 

Vergadering (ALV). 

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van april 2021.   

 



 

Versie: 20210220 
 

Bijlage A: Ereleden (zij die zich op exceptionele wijze hebben ingezet voor de vereniging) 

 

Ereleden Functie 

Mw. Inge A.M. Geurts - Wilmink Oud-voorzitter, bestuurslid diverse functies en 

medeoprichter van 2004-2016 

 

 


