
                                                                  

      

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijk Reglement KVOK- afd. Limburg 

  

Artikel 1. 

1) De afdeling kent een bestuur bestaande uit een oneven aantal, van tenminste 3 en 

maximaal 7  natuurlijke personen. 

2) De leden van de afdeling kiezen uit hun midden een voorzitter, terwijl secretaris en 

penningmeester door de gekozen bestuursleden uit hun midden worden benoemd. De 

functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. 

3) Alle bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd. 

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

4) De aftreding geschiedt volgens een door het bestuur daartoe op te stellen rooster, dat 

zodanig moet zijn opgesteld, dat de voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aan de beurt 

van aftreden zijn. 

5) Tussentijds benoemde bestuursleden treden af op het voor hun voorganger in het bestuur 

als zodanig bepaalde tijdstip. 

6) De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De door bestuursleden gemaakte kosten 

voor een bezoek aan de landelijke jaarvergadering van de KVOK worden vergoed door de 

afdeling. 

 

Artikel 2. 

Het bestuur van de afdeling is belast met het opstellen van (jaar)programma’s voor de 

bijeenkomsten van de afdelingen 

1) het opstellen van een financieel jaarverslag (afd. Limburg) en begroting voor het volgend 

jaar. 

het (doen) organiseren van afdelingsbijeenkomsten 

2) het organiseren van andere activiteiten, indien en voor zover deze vallen binnen de 

statutaire doelstelling van de vereniging.        

 

Artikel 3. 

De (landelijk) penningmeester opent op naam van de afdeling een bankrekening, die zowel door 

de penningmeester van de afdeling als de (landelijk) penningmeester gebruikt kan worden en voor 

beiden toegankelijk is. 

Uit de leden wordt een kascontrolecommissie benoemd, bestaande uit twee personen. De 

zittingstermijn bedraagt twee jaar. De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar 

bevindingen aan de algemene ledenvergadering en kan voorstellen het bestuur te dechargeren. 



Artikel 4  

Stemrecht en stemprocedure  

Ieder lid kan één stem uitbrengen (na tekenen van de presentielijst) 

1) Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.  

2) Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

3) Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede stemming, tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft 

alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen 

plaats totdat, hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen 

twee personen is gestemd en de stemmen staken.  

4) Bij de in lid 3 bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie 

bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die 

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die 

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon 

uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe 

stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.  

5) Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van 

beiden is gekozen.  

6) Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende verkiezing van personen, dan 

is het verworpen.  

7) Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij er sprake is van een 

enkelvoudige voordracht. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de 

voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks 

voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 

briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 

stemming verlangt.  

8) Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 

stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor 

zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter 

onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering 

of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 

stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 

van de oorspronkelijke stemming. 

9) In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.  

 

 

Artikel 5 

In alle zaken die voor de afdeling van belang zijn en waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 

bestuur van de afdeling en informeert de leden daaromtrent.  

-------------------- 

 

Vastgesteld op 14 januari 2012. 

De Voorzitter:        De Secretaris: 

 


