HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de
VERENIGING “HET RIJK VAN NIJMEGEN”
GILDE VAN AMATEUR WIJNMAKERS

A

lgemeen.
Voor de aanduiding van personen en functies is in dit reglement – ongeacht het geslacht van
betrokkene - de mannelijke vorm gebruikt.

Art.1.
a.
Ten aanzien van door het Bestuur ter tafel gebrachte voorstellen heeft elk lid het recht wijzigingen voor
te stellen.
b.
Elk lid heeft het recht bij het Bestuur schriftelijk een eigen voorstel met toelichting in te dienen. Het
Bestuur is verplicht dit voorstel te plaatsen op de agenda van de eerstvolgende Algemene Leden
Vergadering, indien het door ten minste vijf leden is ondertekend.
Art.2.
Begunstigers zijn zij, die zonder lid te zijn de Vereniging met een – al dan niet jaarlijkse – bijdrage
steunen. Zij hebben het recht de Algemene Leden Vergadering te bezoeken met dien verstande dat hen
in bijzondere gevallen – ter beoordeling van het Bestuur – de toegang tot de Algemene Leden
Vergadering kan worden ontzegd.
Begunstigers hebben geen stemrecht.
Art.3.
a.
Het Bestuur is verplicht tenminste eenmaal per kwartaal bijeen te komen. Het vergadert voorts zo
dikwijls als de voorzitter dan wel ten minste twee bestuursleden dit in het belang van de Vereniging
nodig oordeelt c.q. oordelen.
b.
Het Bestuur kan niet-bestuursleden uitnodigen de bestuurvergaderingen bij te wonen.
Deze hebben daarin slechts een adviserende stem.
Art.4.
a.
Het Bestuur is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten slechts bevoegd als ter vergadering de gewone
meerderheid van de benoemde leden aanwezig is.
b.
Het Bestuur kan een ledenstop instellen en ook weer opheffen.
Art.5.
De voorzitter is belast met de leiding der bestuursvergadering, de Algemene Leden Vergadering en de
Gildeavonden. Hij heeft het recht de besprekingen over enig onderwerp te sluiten tenzij de meerderheid
der vergadering anders beslist.
Art.6.
De secretaris is belast met het convoceren van bestuursvergaderingen en Algemene Leden
Vergaderingen.
Dit laatste geschiedt schriftelijk onder toevoeging van de agenda en tenminste 10 dagen vóór de
Algemene Leden Vergadering. Hij houdt nauwkeurig aantekening van hetgeen in de vergaderingen
wordt behandeld en hij verzorgt de notulen. Hij voert de correspondentie der Vereniging. Voorts draagt
hij er zorg voor dat op elke vergadering een exemplaar van de staturen en het huishoudelijk reglement,
alsmede een nauwkeurig bijgehouden ledenlijst aanwezig zijn. In de Algemene Leden Vergadering
brengt hij het jaarverslag van de Vereniging uit. Hij beheert en bewaart het archief.
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Art.7.
De penningmeester is belast met de financiële administratie der Vereniging.
Hij is ten allen tijde verplicht aan het Bestuur inzage te geven aan zijn boeken en desgevraagd
verantwoording af te leggen van zijn financieel beheer.
Elke uitgave moet zo goed mogelijk door een bewijsstuk zijn gedekt In de jaarvergadering (Algemene
Leden Vergadering) brengt de penningmeester verslag uit over het afgelopen boekjaar. De
penningmeester houdt boek van de bezittingen der Vereniging.
Art.8.
De contributie wordt ieder jaar op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
In bijzondere individuele gevallen is het Bestuur bevoegd het contributiebedrag lager te stellen dan wel
gehele vrijstelling te verlenen. Over de contributie der leden en de bijdrage der begunstigers wordt
jaarlijks zo nodig per kwitantie beschikt.
Art.9.
Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet worden aangenomen indien daaraan voorwaarden
verbonden zijn, die bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van de doelstelling der Vereniging. In geval
van twijfel vraagt het Bestuur het oordeel van de Algemene Leden Vergadering. Erfstellingen worden
alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.
Art.10
Wijziging van dit reglement is mogelijk bij besluit van een Algemene Leden Vergadering, genomen op
Voorstel van het Bestuur of van tenminste vijf leden, welke, ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel
tot reglementswijziging kan aannemen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Art.11
Partners van leden, die stemrecht wensen kunnen zich schriftelijk bij het Bestuur aanmelden.
Art.12
Bestuursleden treden af volgens een op te stellen rooster. Aftredenden kunnen zich direct herkiesbaar
stellen. De kascommissie bestaat uit twee leden, waarvan jaarlijks één lid vervangen wordt door een
nieuw kascommissielid. Men kan niet langer dan twee aaneengesloten jaren lid van de kascommissie
zijn.
Art.13.
Ieder lid is verplicht in geval van al dan niet opzettelijke beschadiging of vernieling van eigendommen der
Vereniging of van de vergaderruimte hiervan onmiddellijk mededeling aan het Bestuur te doen.
Art.14.
De Vereniging stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor ongevallen en/of lichamelijk letsel,
opgelopen door leden, gastleden, begunstigers of introducés van de Vereniging, vóór, tijdens of na
afloop van een vergadering of bijeenkomst van de Vereniging.
Art.15.
De Vereniging kan niet worden aangesproken voor ontvreemding, verloren gaan, zoek raken of
beschadiging van eigendommen van leden, gastleden, begunstigers of introducés.
Art.16.
Beëindiging van het lidmaatschap dient men vóór 1 december schriftelijk aan de secretaris van de
Vereniging te melden.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 februari 2003
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