
                                       HUISHOUDELIJK REGLEMENT

                           VERENIGING VROUW EN BUSYNESS GROENE HART

Artikel 1 Lidmaatschap
Lidmaatschap geldt voor de duur van één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging met 
telkens één jaar.

Definitie vrouwelijke ondernemer (in aanvulling op artikel 4 in de statuten):
- inschrijving als zelfstandig ondernemer/bedrijf onder eigen naam bij KvK
- mede-eigenaar van een bedrijf dat ingeschreven is bij de KvK
- geen (mede)eigenaar van een bij de KvK ingeschreven bedrijf, maar wel eind -

verantwoordelijk voor de onderneming en als zodanig bij KvK geregistreerd

Artikel 2 Toegang tot bijeenkomsten van de vereniging
Het lidmaatschap geeft toegang tot bijeenkomsten die georganiseerd worden door de 
Vereniging.
Per kalenderjaar zijn er minimaal 6 bijeenkomsten.

Artikel 3 Thema-avonden
Voor zover mogelijk verzorgen leden de thema-bijeenkomsten.

Artikel 4 Contributies en bijdragen
4.1. De jaarlijkse contributie en/of bijdragen moet worden voldaan binnen 1 maand na 
ontvangst van de (contributie)nota.

4.2. Personen die lid worden op of na 1 september van het kalenderjaar zijn slechts een 
gedeeltelijke bijdrage verschuldigd, die evenals de jaarlijkse contributie jaarlijks wordt 
vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

4.3 Bestuursleden zijn gedurende hun zittingsperiode vrijgesteld van contributie betaling.

4.4. Vrouwelijke ondernemers kunnen één thema-avond als niet betalende gast bijwonen.

4.5. Oud-leden of zij die al eerder een thema-avond als niet betalende gast hebben 
bijgewoond betalen per thema-avond € 20,=.

Artikel 5 Opzegging lidmaatschap
Wanneer een lid haar lidmaatschap wenst te beëindigen, moet zij vóór 1 december van 
het lopende kalenderjaar schriftelijk opzeggen.

Artikel 6 Aftreden gehele bestuur
Wanneer het bestuur wenst af te treden, is het gehouden om de belangen van de 
vereniging te behartigen totdat een nieuw bestuur is benoemd.



Artikel 7 Kascontrolecommissie
Ieder jaar treedt één van de twee leden van de kascontrolecommissie af en wordt door de 
algemene ledenvergadering een nieuw lid benoemd voor twee jaar.

Artikel 8 Donateur (in aanvulling op artikel 6 in de statuten)
Donateurs zijn organisaties of personen, die geld geven aan de vereniging. Zij hebben 
geen rechten op het bijwonen van bijeenkomsten of andere activiteiten. Alleen op 
uitnodiging kunnen zij een bijeenkomst bijwonen. Het bestuur beslist over wel/niet 
acceptatie van een donatie.
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