Huishoudelijk reglement der vereniging “Nederlandse
vereniging van de orthoptisten”
LEDEN
Artikel 1.
De aanmelding voor het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden voor minstens een jaar bij het
secretariaat der vereniging.
Artikel 2.
Beëindiging van het lidmaatschap, zoals geregeld in artikel 5 der Statuten, heeft plaats op de 31ste
december, volgende op:
a. de dag van overlijden;
b. de dag van opzegging, mits tussen de dag van opzegging en 31 december minstens een
maand verlopen is;
c. de dag, waarop 10 dagen sedert het verzenden van de desbetreffende schriftelijke
aanmaning, bedoeld in artikel 5 sub c der Statuten, zijn verstreken;
d. de Beëindiging van het lidmaatschap door royement vindt plaats op de dag waarop, op
het voorstel van het Bestuur, een lid krachtens besluit van de ledenvergadering is
geroyeerd.
CONTRIBUTIE
Artikel 3.
De contributies worden geïnd door de penningmeester; de geïnde bedragen komen in hun geheel
in de kas van de vereniging.
Artikel 4.
Vrijstelling of contributieverlaging kan op aanvrage bij de penningmeester door het Bestuur worden
verleend, indien daarvoor naar het oordeel van dit Bestuur dringende redenen bestaan.
BESTUUR
Artikel 5.
De leiding der vereniging berust bij het Bestuur.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 6.
Bij het dagelijks bestuur berust de dagelijkse leiding der vereniging, de beslissingen in spoedzaken,
toezicht op het beheer der geldmiddelen en de zorg voor een eventueel verenigingsorgaan.
VOORZITTER
Artikel 7.
De voorzitter belegt na overleg met de secretaris de vergadering van het dagelijks bestuur.
SECRETARIS
Artikel 8.
De secretaris voert de correspondentie der vereniging en houdt aantekeningen van hetgeen in de
vergaderingen behandeld wordt. De secretaris is het adres voor mededelingen aan de vereniging,
en aan het Bestuur.

PENNINGMEESTER
Artikel 9.
De penningmeester is te allen tijde verplicht het dagelijks Bestuur of door deze aan te wijzen
personen inzage te geven van alle boeken en bescheiden der vereniging en de door het
dagelijks Bestuur verstrekte instructies op te volgen.
Artikel 10.
De penningmeester verleent inzage van de balans, de boeken en bescheiden van het voorafgaande verenigingsjaar aan de commissie bedoeld in artikel 13 der Statuten.
KOSTEN VERGADERINGEN
Artikel 11.
De vergaderkosten der ledenvergaderingen worden uit de kas der vereniging betaald.
De leden van het Bestuur kunnen desgewenst uit de kas der vereniging reiskosten,
noodzakelijk voor het bezoeken van bestuursvergaderingen, vergoed krijgen.
ONKOSTENVERGOEDING
Artikel 12.
Bestuursleden en leden van bestuurscommissies kunnen onkosten, voortvloeiende uit Bestuurs
en commissiewerkzaamheden, desgewenst uit de kas der vereniging vergoed krijgen.
ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN
Artikel 13.
De voorzitter zal aftreden in ...................
De secretaris zal aftreden in ................
De penningmeester zal aftreden in.........
Dit aftreden geschiedt in de eerste algemene ledenvergadering van het desbetreffende jaar.
TIJDSCHRIFT
Artikel 14.
De vereniging geeft een tijdschrift uit, dat aan alle leden zal worden toegezonden.
Artikel 15.
Het Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het uitgeven van het tijdschrift.
Artikel 16.
De redactie bestaat uit tenminste 5 leden, waarvan een lid, deel uitmakend van het Bestuur van
de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, als zodanig in de redactie door het Bestuur
benoemd wordt.
Artikel 17.
Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken, maar dient
wel bekend te zijn met de naam en het adres van de inzender.

Artikel 18.
In het tijdschrift worden opgenomen:
a. artikelen over onderwerpen, die direct of indirect de orthoptie betreffen;
b. tijdschrift- en boekbesprekingen;
c. mededelingen van het Bestuur;
d. mededelingen van verenigingen, waarbij de Nederlandse Vereniging van
Orthoptisten aangesloten is.

