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Huishoudelijk Reglement 
 

Art 1. Aanmelding 
a. Een natuurlijk persoon dient zich via de site aan te melden door het invullen en het 

toesturen van het aanmeldingsformulier. 

b. Toelating als lid geschiedt nadat het bestuur heeft vastgesteld dat een aspirant-lid aan de 

vereisten voor lidmaatschap voldoet, zoals omschreven in de Statuten, het Huishoudelijk 

Reglement en de verenigingsbesluiten.  

c. Na toelating en na betaling van lidmaatschapsgeld wordt een nieuw lid in het ledenbestand 

opgenomen. 

 

Art 2. Lidmaatschap 
a. Een lid is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn of haar gegevens. 

b. Een lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. 

c. Na het beëindigen van het lidmaatschap wordt het voormalige lid uit het gepubliceerde 

ledenbestand verwijderd en vervallen zijn of haar rechten en plichten. 

d. Gegevens van oud-leden en begunstigers worden voor onbepaalde tijd bewaard en op 

verzoek verwijderd. 

e. Het bestuur onderhoudt het ledenbestand. Het ledenbestand vermeldt alle leden, ereleden, 

buitengewoon leden en aspirant-leden. Daarnaast maakt het bestuur een registratie van de 

begunstigers. 

f. Leden, ereleden, buitengewoon leden en aspirant-leden hebben het recht om: 

a. hun lidmaatschap bekend te maken 

b. het CNNH-logo te voeren 

c. bijeenkomsten, activiteiten en de ALV bij te wonen 

d. informatie over ontwikkelingen en activiteiten van de vereniging te ontvangen 

e. gebruik te maken van middelen van de vereniging (bijv. LinkedIn groep)  
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Art. 3. Introducés 
a. Een lid van de vereniging kan naar een bijeenkomst een introducé meenemen, die interesse 

heeft in het thema van de bijeenkomst.  

b. Aan deze deelname zijn kosten verbonden. De hoogte daarvan is door het bestuur 

vastgesteld. 

c. Wordt een introducé lid, en voldoet hij/zij aan de criteria van lidmaatschap, dan worden de 

kosten van deze bijeenkomst afgetrokken van de contributie die resteert voor het lopende 

verenigingsjaar.  

 

Art. 4. Begunstigers 
a. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen, die de vereniging met een geldelijke 

bijdrage of in natura steunen. 

b. Begunstigers melden zich bij het bestuur, dat beslist over toelating. 

c. Giften van begunstigers dienen tenminste gelijk te zijn aan de door de leden verschuldigde 

jaarcontributie. 

d. Begunstigers hebben recht: 

a.  tot vermelding op de website  

 

Art. 5. Contributie 
a. Het bestuur doet een voorstel voor de aanpassing betreffende de hoogte van de jaarlijkse 

contributie en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering. 

b. Een lid dat in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, is naar rato contributie 

verschuldigd. 
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Art. 6. Bijeenkomsten 
a. Het bestuur organiseert tenminste 5 bijeenkomsten per jaar voor leden over relevante 

onderwerpen. Daarnaast kan het bestuur andere activiteiten organiseren. 

b. Het bestuur nodigt alle leden voor een bijeenkomst of andere activiteit uit en vermeldt 

daarbij datum, tijd, plaats en een korte omschrijving van het onderwerp en de naam van 

de spreker. 

c. Aan- of afmelden voor bijeenkomsten en activiteiten is verplicht. 

d. Aanmelding voor een activiteit waarvoor een eigen bijdrage geldt, verplicht tot betaling. 

e. Het bestuur benadert sprekers van binnen en buiten de vereniging. 

f. Voor sprekers (binnen en buiten de vereniging) geldt een maximale vergoeding van € 250,-

Uitzondering hierop kan zijn het maximaal 1x per jaar contracteren van een 

publiekstrekker. 

 

Art. 7. Promotie vereniging 
Het bestuur bevordert de bekendheid van de vereniging en kan daarbij leden inschakelen. 

 

Art. 8. Website 
a. Het bestuur draagt zorg voor een representatieve website. Voor de instandhouding ervan is 

het bestuur bevoegd om geldmiddelen te besteden. 

b. Content voor de site kan door leden en niet-leden zijn gemaakt. 

c. Het bestuur draagt er zorg voor dat de inhoud relevant is, van goede kwaliteit is en dat 

rechten van derden in acht worden genomen. 

d. Het bestuur kan voor de praktische uitvoering hiervan leden inschakelen. 

e. Op de website staan in ieder geval: actueel ledenbestand, voorwaarden voor lidmaatschap, 

aanmeldingsformulier, aankondigingen van bijeenkomsten, Statuten en Huishoudelijk 

Reglement. 
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Art. 9. Financiële zaken 
a. De zorg voor de financiële administratie is opgedragen aan de penningmeester. 

b. Bij ontstentenis van deze wijst het bestuur een ander bestuurslid als waarnemend 

penningmeester aan. 

Indien deze situatie zich voordoet draagt het bestuur zo spoedig mogelijk een nieuwe 

penningmeester aan de Algemene Ledenvergadering voor. 

c. Het bestuur is bevoegd om rechtshandelingen met een financiële betekenis tot maximaal   

€ 2.000,- zonder tussenkomst van de Algemene Ledenvergadering te doen. 

d. Voor rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis € 2.000,- overschrijdt, is vooraf 

toestemming van de Algemene Ledenvergadering nodig. 

e. De penningmeester is bevoegd om lopende verplichtingen van de vereniging te voldoen. 

 

Art. 10. Kascontrolecommissie 
a. De ALV benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie, die de staat van baten en lasten van 

de vereniging, gemaakt door de penningmeester, controleert. 

b. De kascontrolecommissie onderzoekt de stukken en spreekt een oordeel uit over het 

gevoerde financiële beleid. 

c. De kascontrolecommissie presenteert haar bevindingen in de ALV en geeft een advies over 

goedkeuring van de jaarrekening. 

d. Leden van de kascontrolecommissie mogen zelf geen uitgaven doen.  

e. Leden kunnen maximaal twee jaar achtereen lid zijn van de kascontrolecommissie. 

 

Art. 11. Algemene Ledenvergadering (ALV) 
a. Het bestuur stelt een agenda vast voor de ALV. 

b. Leden kunnen aan het bestuur agendapunten voor de ALV indienen of verzoeken de agenda 

te wijzigen. In eerste instantie beslist de voorzitter hierover. Als het lid, dat de wijziging of 

toevoeging voorstelt, het niet eens is met het besluit, beslist de ALV. 

c. De notulen worden binnen een maand aan de leden toegezonden en op de eerstvolgende 

ALV vastgesteld. 

d. Besluiten door de ALV genomen, kunnen terstond door het bestuur worden uitgevoerd. 

 

Art. 12. Postadres 
Het postadres van de vereniging is het adres van de secretaris. 


