Pétanque-vereniging
"Boules de Bœuf" Oss
Opgericht : 17 januari 1983

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.

De vereniging houdt éénmaal per jaar de jaarvergadering, uiterlijk 6 maanden na afloop van het
verenigingsjaar. Daarnaast kunnen naar behoefte gewone ledenvergaderingen worden uitgeschreven.

2.

De voorzitter vertegenwoordigt, samen met de secretaris of de penningmeester, de vereniging waar dit
nodig of wenselijk is. (De vertegenwoordiging van het bestuur kan ook bestaan uit secretaris en
penningmeester.) De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen en bijeenkomsten. Hij regelt in
overleg met de secretaris de agenda der vergaderingen. Belangrijke stukken worden door hem mede
ondertekend. Hij verricht voorts alle werkzaamheden welke geacht worden tot de taak van een goed
voorzitter te behoren.

3.

De secretaris voert namens het bestuur de briefwisseling van de vereniging. Hij is verplicht van alle
uitgaande stukken een afschrift te bewaren. Hij beheert het archief en verricht voorts alle
werkzaamheden die geacht worden tot zijn functie te behoren.

4.

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en draagt zorg voor de financiële
administratie. Hij is verplicht te allen tijde aan het bestuur inzage te geven van de financiële bescheiden.
Hij doet slechts die uitgaven die door het bestuur zijn goedgekeurd. Hij doet op de jaarvergadering aan
alle leden een financieel verslag toekomen.

5.

Bestuursbesluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

6.

Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, zodanig, dat in een periode van 5 jaar alle bestuursleden
éénmaal zijn afgetreden. De voorzitter treedt niet gelijktijdig met de secretaris of penningmeester af. De
aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Elke opvolger neemt in het rooster van aftreden de plaats in van
zijn voorganger.

7.

Het lidmaatschap wordt gerekend te zijn aangevangen op de 1e dag van de maand van aanneming. Bij
de aanmelding dient het nieuwe lid eenmalig inschrijfgeld te voldoen, waarvan de hoogte jaarlijks
wordt bepaald op de jaarvergadering.

8.

Royement door de ledenvergadering vindt plaats:
1e
Indien het lid, na bij aanmaning in gebreke te zijn gesteld, nalaat de verplichte financiële
bijdrage te voldoen.
2e
Indien het lid handelt in strijd met de belangen van de vereniging.

9.

De leden betalen jaarlijks een contributie waarvan de hoogte elk jaar opnieuw op de jaarvergadering
wordt vastgesteld. Jeugdleden betalen de helft van de contributie.

10. Het bestuursreglement “alcohol in sportkantines” zal worden nageleefd.
11. De uitnodiging met agenda voor ledenvergaderingen zal tenminste 2 weken vóór de vergadering aan de
leden worden toegezonden.
Kandidaatstelling voor het bestuur moet tenminste 3 dagen vóór de vergadering bij de secretaris
geschieden.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering te Oss op 7 februari 2002.
De voorzitter:

De secretaris:

