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HUISHOUDELIJK REGLEMENT van RADIUS, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers 

 
I    LIDMAATSCHAP 
Artikel 1 
1. Tenzij anders wordt vermeld, wordt in dit reglement onder “leden” begrepen: leden,  ere-leden en 

begunstigende leden. 
2. Begunstigende leden zijn leden die volwaardig lid zijn, zij ontvangen geen Aktie Radius en 
        betalen de helft van het jaarlijkse lidgeld 
3. De vereniging onderscheidt jeugdleden. Jeugdleden zijn zij tot aan de leeftijd van 18 jaren. 
       Zij betalen de helft van het jaarlijkse lidgeld 
4.  De leden hebben, behoudens in gevallen waarin kosten in rekening moeten worden gebracht, vrij toegang 

tot alle vergaderingen en bijeenkomsten, uitgeschreven door de vereniging. 
Artikel 2 
Lid van de vereniging kunnen worden personen, rechtspersonen en instellingen die voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
1. Het houtdraaien al dan niet professioneel beoefenen. 
2. Belangstelling hebben voor het houtdraaien. 
3. Het houtdraaien op positieve wijze ondersteunen. 
Artikel 3 
Zij die het lidmaatschap verliezen, kunnen geen rechten doen gelden op bezittingen of steun van de vereniging 
 

II    GELDMIDDELEN 
Artikel 4 
De contributie van de leden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
Ere-leden zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 
Artikel 5 
1. De penningmeester int de contributie van de leden. 
2. Zij, die na 1 juli lid worden, hoeven slechts de helft van de contributie over dat verenigingsjaar te betalen. 
3. Donaties, giften en alle baten welke de vereniging of activiteit van de vereniging ten goede komen, vallen 

onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester. 
Artikel 6 
1. Voor het betalingsverkeer beschikt de vereniging over een of meer bankrekeningen. 
2. Op deze rekening hebben de penningmeester en een ander bestuurslid afzonderlijk een machtiging tot 

ondertekening van de betalingsadviezen. 
3. Voor bedragen van meer dan € 5000,- is hun beider handtekening vereist. 
 

III  BESTUUR 
Artikel 8 
1. De leden van het bestuur worden voor de tijd van drie jaren gekozen. 
2. Het maximaal aantal perioden bedraagt 3 x 3 jaren. Elk jaar treden twee leden af, volgens een rooster 

door het bestuur samen te stellen.  
3. Indien buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan een bestuurslid zich tussentijds uit het 

bestuur terugtrekken. 
4. Voorzitter, secretaris en penningmeester  kunnen niet periodiek tegelijk aftreden. 

 Indien een zodanig geval zich toch mocht voordoen, wordt tijdens de algemene vergadering een periode 
zodanig verlengd, dat ongelijke periodieke aftreding ontstaat. 

5. De aftredende bestuursleden kunnen zich terstond herkiesbaar stellen. 
6. In een tussentijds ontstane vacature wordt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering voorzien. 
7. Bestuursleden, die niet herkozen zijn, dragen hun werkzaamheden over binnen één maand na de 

algemene ledenvergadering, waarin de verkiezing van hun opvolger heeft plaats gehad. 
Artikel 9 
1. Voor de verkiezing van de bestuursleden kunnen kandidaten worden gesteld door: 

a: het bestuur 
b: de leden  
De kandidaat moet bereid zijn de post te aanvaarden. 
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Artikel 10 
1. De voorzitter leidt de algemene vergadering, alsmede de bestuursvergaderingen. 
2. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering wordt zijn functie tijdelijk waargenomen door een van de andere 

bestuursleden. 
Artikel 11 
1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, zoveel mogelijk in overleg met de voorzitter en 

houdt afschrift van alle uitgaande stukken. Hij zorgt tevens voor het archief. 
2. Hij is belast met het opmaken of doen opmaken van de notulen van de vergaderingen van het bestuur, 

alsmede van de algemene vergadering en verschaft de voorzitter de nodige gegevens voor diens 
jaarverslag. 

3. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de secretaris wordt zijn functie waargenomen door een der 
andere bestuursleden. 

Artikel 12 
1. De penningmeester is belast met het geldelijke beheer overeenkomstig de op de algemene vergadering 

vastgestelde begroting. 
2. Hij doet de lopende uitgaven onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. 
3. Hij ontvangt de bijdragen van donateurs en andere baten en int de contributie van de leden. 
4. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de penningmeester, wordt zijn functie door een van de 

andere bestuursleden waargenomen. 
Artikel 13 
1. De penningmeester maakt voor 1 december de begroting op voor het komende verenigingsjaar en dient 

deze ter vaststelling in bij het bestuur. 
2. Hij maakt voor 1 februari op: 

a: de balans van de toestand der geldmiddelen van de vereniging per 31 december  daaraan voorafgaand. 
b: een staat van baten en lasten over het afgelopen jaar. 

Artikel 14 
De penningmeester laat jaarlijks voor de algemene ledenvergadering door een commissie van twee leden, de 
kascontrolecommissie genaamd, daartoe op de voorgaande algemene ledenvergadering benoemd, de boeken 
en de kas nazien. 
De kascontrolecommissie brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering. 
Artikel 15 
Tussentijdse kascontrole door de kascontrolecommissie kan plaatsvinden. 
De volgende regels dienen hierbij in acht te worden genomen: 
1. De penningmeester is gehouden binnen een week, nadat hem zodanige aanvraag heeft bereikt, op 

verzoek van het bestuur of van de kascontrolecommissie, boeken en kas aan die aanvragers te laten 
inzien. 

2. Wil de penningmeester tussentijds aftreden, dan kan dit slechts geschieden, nadat boeken en kas zijn 
nagezien en in orde bevonden door de kascontrolecommissie. 

3. De kascontrolecommissie is verplicht de bescheiden na te zien en aan het bestuur schriftelijk verslag uit te 
brengen binnen een maand na haar controle. 

Artikel 16 
Slechts die bestuursvergadering waar tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is, is 
gerechtigd tot het nemen van besluiten. 
 

IIII  VERGADERINGEN 
Artikel 17 
De vergaderingen worden onderscheiden in: 
1. De algemene ledenvergadering, jaarlijks te houden in het begin van het jaar. 
2. Buitengewone algemene ledenvergaderingen. 
3. Bestuursvergaderingen. 
4. Commissievergaderingen. 
5. Afdelingsvergaderingen. 
6. Overlegvergaderingen, waarbij het bestuur de agenda bepaalt en de uitnodigingen regelt. 


