Huishoudelijk reglement BodemBreed Forum
Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
• de vereniging: BodemBreed Forum, gevestigd te Delft
• de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 21 april 2015 door Westerhuis
Notarissen te Gouda
• het bestuur: het bestuur van de vereniging.
Contributiebetaling
Artikel 2
1. De jaarlijkse contributie moet door een lid uiterlijk op 30 april zijn voldaan. Betaling kan enkel geschieden door
storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de vereniging.
2. Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een aanmaning. Wordt vervolgens niet
binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De
hiermee gemoeide bijkomende kosten komen voor rekening van het betreffende lid.
3. Bij de aanvang van het lidmaatschap na 1 september van een kalenderjaar, ontvangt het lid een factuur voor 1/3
van de contributie voor dat lopende jaar. Bij opgave tot 31 augustus dient de volledige contributie betaald te
worden. Het verschuldigde moet in beide gevallen binnen één maand na ontvangst van de factuur, zijn voldaan.
Themagroepen
Artikel 3
1. Het bestuur heeft de mogelijkheid om themagroepen of studiegroepen te benoemen.
2. Themagroepen of studiegroepen hebben tot doel om inhoudelijke kennis te verdieping en uit te dragen. Het
onderwerp of thema van de betreffende themagroep of studiegroep past in het licht van de doelstellingen van de
vereniging.
3. Ontwikkelde kennis en informatie wordt door de themagroep of studiegroep uitgedragen naar tenminste alle
leden van de vereniging.
4. De vereniging kent geen besloten themagroepen of studiegroepen.
Kascontrole en -commissie
Artikel 4
1. Ten minste een maal per jaar vindt een controle van de inkomsten en uitgaven van de vereniging plaats door een
kascontrolecommissie. Deze controle vindt plaats voorafgaand aan de ALV.
2. Van elke controle brengt de commissie schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Het bestuur legt het verslag ter
instemming voor aan de ALV. De kascontrolecommissie heeft de plicht om - indien gewenst door de leden tijdens de ALV uitleg te geven van haar bevindingen en het verslag.
3. De commissie heeft het recht om ook tussentijds controle(s) uit te voeren
4. De commissie bestaat uit 2 leden. De leden van de kascontrolecommissie zijn voor maximaal 3 jaar aangesteld.
5. Leden kunnen zich kandidaat stellen voor deze commissie. Tijdens de ALV wordt de kascontrolecommissie voor
het komend jaar (opnieuw) door de leden gekozen en benoemd.

Vastgesteld door de ALV te Amersfoort op 17-03-2016

