HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Vogelvereniging “De Goudvink” (A-15)
Opgericht: Almelo, 20 november 1971
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam “DE GOUDVINK”, is gevestigd te Almelo en is aangesloten
bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).
ARTIKEL 2
De vereniging is opgericht op 20 november 1971 te Almelo en wel met 26 leden, hetgeen
goedgekeurd werd door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers per 1 januari 1972.
ARTIKEL 3
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de vogelliefhebberij en deze te
bevorderen door middel van propaganda. Zij tracht dit, langs wettige weg te bereiken en
wel door:
A.
B.

Het houden van vergaderingen, lezingen, contactavonden en tentoonstellingen.
Het peil van de vogelliefhebberij te verhogen, zowel door het kweken van vogels
volgens inzicht en dat bijdraagt tot de geestelijke vorming van de vogelliefhebber
en alles wat daarmee verband houdt in de ruimste zin van het woord.

ARTIKEL 4
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
ARTIKEL 5
Het bestuur is als volgt samengesteld: 1e voorzitter, 2e voorzitter, 1e secretaris, 2e
secretaris, penningmeester, materialencommissaris en ringencommissaris (elke 2 e
functionaris, indien gewenst). Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door de 1e
voorzitter, 1e secretaris en de penningmeester. De functie van wnd. voorzitter wordt, bij
afwezigheid van de voorzitter, bepaald binnen het bestuur. Bestuursleden moeten
meerderjarig zijn en mogen geen andere kaderfunctie vervullen bij een andere
vereniging, m.u.v. speciaalclubs van de NBvV.
ARTIKEL 6
De vereniging kan bestaan uit leden en jeugdleden (de laatste van 8 tot en met 16 jaar).
ARTIKEL 7
Wie lid wenst te worden meldt zich daartoe bij de secretaris. Door een
ballotagecommissie wordt “onderzocht” of betrokkene een serieuze interesse in de
vogelsport heeft en zich onthoudt van enige illegale activiteit m.b.t. onze hobby. De
ballotagecommissie brengt hierover verslag uit aan de vergadering, die al dan niet besluit
tot toelating. Bij toelating is het nieuwe lid contributie verschuldigd aan de vereniging, bij
vooruitbetaling. De ballotagecommissie bestaat uit minimaal twee leden en een
bestuurslid.
ARTIKEL 8
Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels
m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van
persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van
de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de
gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens
zoals telefoonnummer en e-mailadres hiertoe opgeslagen worden in een beveiligde
database.
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Hij/Zij
-

geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:
administratieve- en contributieverwerking;
toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;
bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;
het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren
van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).

ARTIKEL 9
Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot
het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het veilig verwijderen van alle
gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van
gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
ARTIKEL 10
Tot de verplichting van leden behoren:
A.
B.
C.

Naleving van de bepalingen in dit reglement en de statuten, alsmede die van de
N.B.v.V.
De goede zorg voor de onder zich hebbende vogels en vogelverblijven.
Ieder lid, die bij de ringencommissaris ringen bestelt, is verplicht deze te betalen.
Worden de ringen, bij bestelling niet betaald, dan is de ringencommissaris door
het bestuur gemachtigd, de bestelling te weigeren.

ARTIKEL 11
Ieder lid, dat in strijd handelt met de voorschriften of wangedrag pleegt kan door het
bestuur, in afwachting van royement geschorst worden en verliest al zijn rechten. Indien
een lid geschorst wordt, kan hij in de eerst volgende vergadering in beroep gaan. Het
betrokken lid krijgt hiervan, 14 dagen voor de vergadering, schriftelijk aangetekend
bericht, zodat hij zich in deze vergadering kan verdedigen. Het royement kan slecht
geschieden, door meerderheid van een ledenvergadering, waar minimaal 2/3 van het
aantal leden aanwezig is. Wanneer dit vereiste aantal leden niet aanwezig is, beslist de
eerstvolgende vergadering, op een andere datum, bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige leden.
ARTIKEL 12
Het lidmaatschap kan ophouden te bestaan door schriftelijk te bedanken bij de
secretaris, door overlijden of royement. In geen van deze gevallen wordt contributie,
over het lopende jaar, terugbetaald.
ARTIKEL 13
Wie bedankt als lid te zijn of geroyeerd wordt, verliest alle aanspraak op de vereniging.
ARTIKEL 14
Alle gelden welke eigendom zijn van de vereniging en niet terstond behoeven te worden
gebruikt, kunnen op een bank- c.q. girorekening, van de vereniging, worden gezet en wel
op zodanige wijze, dat men er te allen tijde over kan beschikken, als het bestuur dit
nodig acht, zodat deze rentegevend zijn vastgelegd.
ARTIKEL 15
De bestuursleden verdelen de functies onderling. De voorzitter wordt door de
vergadering gekozen.
ARTIKEL 16
Bij elke jaarvergadering treden, volgens een rooster bestuursleden af, doch zijn terstond
herkiesbaar. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar.
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ARTIKEL 17
De voorzitter leidt de vergadering en zorgt voor handhaving van de orde van
vergadering. Hij geeft en neemt het woord en heeft het recht, zonodig de vergadering te
sluiten.
ARTIKEL 18
De 1e secretaris is verplicht om bij iedere ledenvergadering volledig verslag uit te
brengen over de laatst gehouden vergadering. Deze worden door de voorzitter en
secretaris getekend voor akkoord.
ARTIKEL 19
De 1e penningmeester brengt bij de jaarvergadering, verslag uit over de inhoud van de
kas van de vereniging. De secretaris maakt dan het jaarverslag van het afgelopen jaar
bekend.
ARTIKEL 20
Eens per jaar wordt de kas gecontroleerd door twee leden, welke door de vergadering
zijn aangewezen. Na elke kascontrole moet een lid van de kascontrolecommissie op de
eerst volgende vergadering hiervan verslag uitbrengen. Na elke kascontrole moet een lid
van de kascontrolecommissie aftreden en moet een nieuw lid worden benoemd.
ARTIKEL 21
Daar waarin dit reglement niet is voorzien, wordt verwezen naar de statuten en de
reglementen van de N.B.v.V.
ARTIKEL 22
Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Er wordt tevens een
buitengewone ledenvergadering belegd, indien dit door het bestuur nodig wordt geacht of
wanneer minstens 10 leden hun wens schriftelijk kenbaar hebben gemaakt aan het
bestuur, met opgave van punten van behandeling. De punten, waarover de vergadering
zal worden belegd, moeten twee weken voor de vergadering bij het bestuur zijn
ingeleverd. Ingezonden stukken die niet ondertekend zijn, met naam en adres, kunnen
door het bestuur, zonder er verder aandacht aan te besteden, vernietigd worden.
ARTIKEL 23
Op de vergadering heeft ieder het recht vragen te stellen en voorstellen te doen. Over
zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd. De voorzitter kan, bij een
gelijk aantal stemmen, een stem uitbrengen, alleen als er over zaken gestemd wordt.
Blanco stemmen worden beschouwd, als zijnde niet uitgebracht. Bij onvolledig- of
onduidelijkheid heeft het bestuur recht hierover te beslissen.
ARTIKEL 24
Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan, zolang er nog 12 leden
zijn, het bestuur daarbij inbegrepen, zodat haar instandhouding is gewaarborgd. Indien
tot ontbinding wordt overgegaan, komt al het materiaal en alle tegoeden ten goede van
een of meer in Nederland werkende verenigingen op het gebied van natuurbescherming,
door de liquiderende vergadering aan te wijzen. Binnen de vereniging kunnen geen
aparte groepen worden geformeerd, die de vorm van een vereniging hebben.
ARTIKEL 25
Wijzigingen kunnen alleen in dit reglement worden aangebracht op een bijeen geroepen
vergadering en wel bij een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Mocht bij
wijziging van dit reglement op de vergadering geen akkoord worden bereikt, dan wordt
dat punt op de vergadering, op een ander tijdstip, nogmaals behandeld en wordt hierover
beslist ongeacht het aantal aanwezige leden.
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ARTIKEL 26
Jeugdleden, die lid willen worden van de vereniging zijn verplicht een bewijs van
goedkeuring te overleggen van de ouder(s), voogd of verzorger. Dit is niet nodig als een
der ouders, de voogd of verzorger aanwezig is bij aanmelding.
ARTIKEL 27
De jaarlijkse contributie wordt door de verenigingsvergadering vastgesteld en zonodig
verhoogd. Dit is tevens van toepassing op jeugdleden.
ARTIKEL 28
De geldmiddelen bestaan uit contributie, rentes en vruchten uit andere fondsen, andere
eigendommen en ontvangsten van tentoonstellingen, shows, vogelmarkten, eventuele
giften en activiteiten.
ARTIKEL 29
Het aan de vereniging toebehorende materiaal kan alleen worden verhuurd of uitgeleend,
indien het dagelijkse bestuur en de materialencommissaris hieraan goedkeuring hebben
verleend.
ARTIKEL 30
Ereleden zijn zij die zich wegens bijzondere verdiensten, jegens de vereniging,
verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op een algemene vergadering worden
uitgeroepen en wel met een volstrekte meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 31
Bij een achterstand van 6 maanden contributie, wordt betreffend lid afgevoerd, indien
het bestuur dit nodig acht. Deze maatregel ontheft betrokkene niet tot betaling van de
contributie. Indien het betreffende lid zich wederom zou aanmelden als lid, dan zal hij
eerst de achterstallige contributie moeten betalen, eventueel verhoogd met
administratiekosten.
ARTIKEL 32
Men is verplicht de secretaris, ten spoedigste, een wijziging van adres en woonplaats
door te geven, daar anders gemaakte portokosten ten laste van het betreffende lid
komen.
ARTIKEL 33
De penningmeester kan alleen geld of geldwaardige papieren bij de betreffende
bankinstelling opnemen, indien de voorzitter en secretaris hem daartoe gemachtigd
hebben.
ARTIKEL 34
Aan alle leden wordt een exemplaar van dit reglement uitgereikt en zij worden geacht
met deze bepalingen akkoord te gaan.
ARTIKEL 35
Dit huishoudelijk reglement is van kracht vanaf de dag, dat de vereniging is opgericht,
incluis tussentijdse veranderingen of bijvoegingen.
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Bijlage 1 behorende bij het Huishoudelijk Reglement VV “De Goudvink”
Ten einde uniformiteit te verkrijgen in het aanbieden van geldelijke bijdragen, dan wel
presentjes in natura is onderstaande lijst, door het bestuur opgesteld:
1.

Bij uitnodiging, vanwege huwelijk, dan wel huwelijksfeest
(erkende huwelijksjubilea)
€

25,--

2.

Bij ontvangst geboortekaartje (leden)

€

15,--

3.

Bij overlijden leden (t.b.v. bloemstuk/krans)

€

15,--

4.

Bij 25 jarig lidmaatschap “VV De Goudvink”
(boeket bloemen)
+

5.

Bij ontvangen bondsonderscheidingen (bloemen)

6.

Bij beëindiging bestuursfunctie
€
5,-(voor elk jaar als bestuurslid) + Passende afscheidsherinnering
+ boeket bloemen

7.

Verenigingsjubilea zusterverenigingen Almelo
(bij erkende jubilea en uitnodiging)

8.

€
10,-1 jaar contributievrij.
€

10,--

Bedrag t.h.v. jubileum termijn.

Verenigingsjubilea overigen (na verkregen uitnodiging) Felicitatiekaart

Genoemde bedragen (bij bloemen c.q. cadeaus zijn onderhevig aan de geldende
indexering en kunnen derhalve flexibel worden toegepast).
Verder staat het, het bestuur vrij daar en wanneer nodig, tijdens andere gelegenheden,
hiervoor personen dan wel derden vanwege bijzondere gebeurtenissen c.q. verdiensten
iets aan te bieden, indien dit niet in deze lijst is opgenomen.
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AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Datum
30-01-1984
03-02-1997
29-08-2005

30-04-2018

Wijziging c.q. aanpassing
Vernieuwd huishoudelijk reglement
Wijziging lief en leed bijdragen
Vernieuwd i.v.m. wijziging artikel m.b.t. toetreden
leden overige afdelingen
Wijziging i.v.m. contributie
Toevoeging 2 artikel i.v.m. Algemene Verordening
Gegevensbescherming (i.v.m. invoering nieuwe wet
per 25 mei 2018 geen mogelijkheid dit in de
jaarvergadering voor te leggen, derhalve in
ledenvergadering besloten.
Omnummeren artikel 8 en 9 naar 10 en verder

Reglement
HH reglement
Bijlage 1
Artikel 7

Datum
besluit
30-01-1984
03-02-1997
29-08-2005

Artikel 10
Artikel 8 en 9

29-08-2005
03-05-2018

HH reglement

03-05-2018
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