Huishoudelijk Reglement.
Titel 2.: het doel
*1) Leden van de vereniging kunnen door bemiddeling van het bestuur:
Losse nummers van "Het Aquarium", "Ons Zeeaquarium of andere,in de toekomst
verkrijgbare bladen van verenigingen of uitgevers, tegen de voor de bondsleden
vastgestelde / door de uitgever vastgestelde prijzen betrekken. (art.5.a.)
*2) Als regel wordt door het bestuur minstens 1 maal per maand een bijeenkomst
voor de leden georganiseerd ter bespreking van de hobby.(art.5.b)
*3) De leden worden tenminste 1 week van te voren geïnformeerd over de te houden
bijeenkomst.(art.5b)
*4) Het bestuur bevordert dat daartoe bekwame leden zich beschikbaar stellen voor
het verstrekken van adviezen aan andere leden van de vereniging,die moeilijkheden
ondervinden bij het beoefenen van de hobby,alsmede voor het behulpzaam zijn van
beginners. (art.5.c)
*5) Leden maken zoveel mogelijk gebruik van de adviseurs van de eigen vereniging,
alvorens zij zich wenden tot de door de N.B.A.T. ingestelde commissies voor
adviezen.(art.5.c)

Titel 3.: de Leden
*1) Een jeugdlid wordt met ingang van de eerste dag van de maand,volgend op die
waarop hij de leeftijd van 18 jaar bereikt,als gewoon lid van de vereniging
ingeschreven.(art.6.3)
*2) Het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld bedraagt €2,50.(art.8.4)
*3) Indien het bestuur een lid het lidmaatschap wil ontnemen,geeft van dit besluit
schriftelijk kennis aan het lid,onder vermelding van de reden voor dit
besluit.(art.9.1.c)
*4 Binnen 2 weken nadat het lid dit bericht heeft ontvangen kan het per aangetekend
schrijven aan het bestuur berichten,dat het tegen dit besluit in beroep wenst te gaan
bij de ledenvergadering.(art.9.3)
*5) Het bestuur is dan verplicht binnen 1 maand een daartoe strekkende vergadering uit
te roepen.(art.9.2)
*6) Indien een lid tengevolge van een besluit van het hoofdbestuur van de N.B.A.T.
het lidmaatschap heeft verloren ,is het bestuur van de vereniging verplicht,indien
het betrokken lid zulks verzoekt.zijn tussenkomst te verlenen voor het in beroep
gaan bij de com. van geschillen van de N.B.A.T. (art.9.3)
*7) De contributie van de vereniging bedraagt:
a) voor gewone leden : € 48,50.= per jaar
b) voor jeugdleden : € 24.25 per jaar
c) voor huisgenootleden: € 24.25 per jaar
In deze bedragen is de contributie voor de bonden/uitgevers inbegrepen.(art.11.f)
*8) De contributie is jaarlijks bij vooruitbetaling te voldoen aan de penningmeester
van de vereniging. (art.10.c)
*9) Bij achterstand in de betaling van de contributie kan het bestuur het betrokken
lid schorsen en hiervan kennis geven aan de bond/uitgever in kwestie,met het
verzoek de toezending van het blad te staken.De schorsing wordt niet opgeheven
alvorens het lid de achterstallige contributie ,alsmede de incassokosten heeft

voldaan.Gedurende de schorsing heeft het lid geen toegang tot bijeenkomsten
van de vereniging.(art.9.3)
*10)De opzegging van het lidmaatschap moet voor het einde van het jaar geschieden
om het volgende jaar in te kunnen gaan.(art.10.d)
*11)Opzegging van het lidmaatschap ontslaat niet tot verplichting van het betalen van
de contributie,verschuldigd tot het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt.
(art.10.d)
*12)Het bestuur is gemachtigd om een afgevaardigde en eventueel 2 afgevaardigden
te benoemen ,die namens de stemgerechtigde leden van de vereniging in de
eerstvolgende Ledenraad van een bond zullen optreden.(art.11.e)
*13)In bijzondere gevallen kan de ledenvergadering zelf tot deze benoeming besluiten.
(art.14.b)
*14Leden die een vraag wensen te stellen aan de commissie voor adviezen van de
N.B.A.T.,zenden hun vraag naar het bondskantoor,waarvan het adres staat vermeld
In het maandblad "Het Aquarium".( het bestuur is.op verzoek van betrokken lid
daarbij behulpzaam).(art.11.g)
Titel 4: de Ledenvergadering
*1) Tot de jaarstukken behoren:
a) het verslag van de secretaris,over de werkzaamheden van het bestuur en over
de toestand van de vereniging in het afgelopen jaar;
b) de rekening en verantwoording van de penningmeester over het gevoerde beleid
van het afgelopen jaar,alsmede een begroting voor het komende jaar. (art.13.1.a)
*2) Door een in een vorige ledenvergadering benoemde commissie van 2 leden,die geen
lid mogen zijn van het bestuur,wordt een verslag uitgebracht aan de ledenvergadering over de gehouden controle van het gevoerde financiële beheer van
de penningmeester.(art.13.1.a)
*3) De verkiezing van bestuursleden vindt in deze vergadering niet eerder plaats dan
na afhandeling van de jaarstukken.(art.13.1.a)

Titel 5 het bestuur
*1) De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen.Hij kan de spreektijd beperken ;
hij kan de discussie over een onderwerp sluiten.Niemand neemt aan de
beraadslagingen deel zonder van hem daartoe het woord te hebben gekregen;hij kan
een spreker het woord ontnemen en diegene die zich aan ordeverstoring schuldig
maakt de verdere aanwezigheid op de vergadering ontzeggen;hij kan de vergadering schorsen.De voorzitter is verplicht een door tenminste 5 leden ingediende motie
van orde terstond te behandelen.
De voorzitter heeft de leiding van de werkzaamheden van het bestuur.(art.18.1)
*2) De secretaris notuleert de vergaderingen en legt de notulen ter goedkeuring voor aan
voor aan de volgende vergadering.Na goedkeuring en eventuele aangebrachte
wijzigingen ,worden deze door voorzitter en secretaris getekend.
De secretaris draagt zorg voor het ter vergadering aanwezig zijn van een
presentielijst ,vermeldende bij een ledenvergadering de namen van alle stemgerechtigde leden en bij een bestuursvergadering de namen van de bestuursleden .
de secretaris is belast met de correspondentie en de ledenadministratie.
Hij is gehouden ten spoedigste de voorzitter in kennis te stellen van door hem
ontvangen belangrijke stukken de vereniging aangaande. (art.18.2)
*3) De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de vereniging en is

daarvoor verantwoordelijk.Voor uitgaven boven de 200.= vraagt hij vooraf toestemming aan de andere leden van het dagelijks bestuur.
Hij houdt behoorlijk boek van zijn beheer en brengt regelmatig verslag uit aan het
Bestuur over de financiële stand van zaken van de vereniging.(art.18.2)
*4) Het bestuur houdt toezicht op het financiële beheer van de penningmeester,waarvoor het mede aansprakelijk is.( art.18.3)

Titel 6: de donateurs
*1) De minimum bijdrage van een donateur bedraagt : 24.25 per jaar,bij vooruitbetaling te voldoen.(art.21.1)

Titel 7: de besluitvorming
*1) Stemming over personen geschiedt schriftelijk,tenzij de vergadering de kandidaten
bij acclamatie wenst te benoemen.(art.22.1)
*2) Tenzij de vergadering anders beslist,bepaalt de voorzitter of een stemming over
zaken zal geschieden:
a) bij acclamatie;
b) bij afroep;
c) schriftelijk met gesloten briefjes.(art..22.2)
*3) Een persoon wordt geacht te zijn verkozen,respectievelijk een voorstel te zijn
aangenomen of verworpen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen,tenzij anders is voorgeschreven.Blanco stemmen zijn van geen waarde.
(art.22.2)
*4) Indien bij een stemming over personen niemand de meerderheid heeft behaald,
vindt een tweede stemming plaats.Wordt dan wederom geen meerderheid verkregen
dan heeft herstemming plaats tussen hen die bij de tweede stemming de meeste
stemmen op zich hebben verenigd,en wel tussen zoveel kandidaten als er plaatsen
vermeerderd met 1 te vervullen zijn.(art.22.2)
*5) Bij staking van stemmen over personen beslist na herstemming het lot; over zaken
beslist de voorzitter na de eerste stemming.(art.22.2)

Titel 8: de geldmiddelen
*1) Een lid ,dat zich op verzoek van het bestuur of van de ledenvergadering ten dienste
van de vergadering buiten zijn woonplaats moet begeven,kan vergoeding ontvangen
voor het reizen en ,wanneer de tijdsduur van zijn werkzaamheden daartoe
aanleiding geeft ,voor redelijke verblijfskosten.(art.17.2.)

Titel 9: het huishoudelijk reglement
*1) In alle gevallen waarin noch door de statuten,noch door een uitspraak van de
ledenvergadering is voorzien, beslist het bestuur.(art. 16.1.)
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