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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 27 januari 2005
van de te Ede gevestigde vereniging: Businessc1ub de Gelderse Kring,
vastgesteld in de algemene vergadering gehouden te Ede op 27 januari
2005.
Bestuur.
Artikel 1.
a. De zittingsduur van een bestuurslid bedraagt in eerste instantie
twee jaar. Vervolgens is een bestuurslid herkiesbaar voor een
periode van telkens een jaar, zulks met inachtneming
van de maximale zittingsduur van zes jaren.
b.

in aanvulling op het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de statuten
dient, indien kandidaatstelling van bestuursleden geschiedt door
leden, een dergelijk voorstel schriftelijk te geschieden bij de
secretaris -tenminste twee weken voorafgaande aan de desbetreffende
algemene vergadering.

Financieel verslag:

Artikel 2.
a.

het bestuur benoemt jaarlijks voor een en dertig december een
accountant die de door een bestuurder opgemaakte balans en staat
van baten en lasten met toelichting beoordeelt omtrent de
getrouwheid en voorziet van een verklaring.

b.

bedoelde Financiele stukken met verklaring van de accountant liggen
vanaf twee weken voorafgaand aan de desbetreffende algemene
vergadering bij de penningmeester voor ieder lid ter inzage.

Commissies:
Artikel 3.
Het bestuur kan onder haar verantwoordelijkheid personen benoemen
en ontslaan in commissies.
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Lidmaatschap:

Artikel 4.
a. opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk
geschieden bij de secretaris ofwel de ambtelijk secretaris en
alleen tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste vier weken.
b. het bestuur is in het kader van een evenwichtige opbouw binnen het
ledenbestand bevoegd tijdelijk per branche een ledenstop in te
stellen.

Algemene bepalingen:
Artike1 5.
a. het is een lid toegestaan bij activiteiten zich te
doen vergezellen van nog een ander; introducés zonder begeleiding
van het desbetreffend lid worden niet toegelaten.
b. het is leden niet toegestaan het ledenbestand
bekend te maken aan derden voor welk soort
activiteiten dan ook, hetzij om niet hetzij tegen betaling, tenzij
zulks geschiedt met toestemming van het bestuur.

Wijzigingen en huishoudelijk reglement:
Artike1 6.
a. dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd in een algemene
vergadering bij meerderheids- besluit.
b. voorgestelde wijzigingen dienen gelijk met de oproeping voor de
desbetreffende algemene vergadering aan de leden bekend te worden
gemaakt"

