Reumapatiëntenvereniging
Leeuwarden en omstreken
Huishoudelijk reglement
Opgericht 21 mei 1980

Begripsomschrijvingen
Artikel 1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
Vereniging : De Reumapatiëntenvereniging Leeuwarden en omstreken.
Statuten
: De statuten van de vereniging (datum akte 17 juni 2014).
Leden
: Leden van de vereniging
Gezinslid : De partner van het lid en/of een inwonend lid van het gezin van het lid.
Vereniging
Artikel 2.
1. De vereniging is opgericht op 21 mei 1980 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.
40002607.
Lidmaatschap
Artikel 3.
1. Leden kunnen zijn personen met een reumatische aandoening en andere personen. De vereniging verstaat
onder een ander persoon: een gezinslid.
2. Het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te worden aangemeld bij het secretariaat van de
vereniging door middel van invulling van het inschrijfformulier.
3. De aanmelding wordt door de ledenadministratie geregistreerd. De ledenadministratie stelt alle bestuursleden
op de hoogte van de registratie.
4. Het lidmaatschap geldt per boekjaar, de vereniging verstaat onder het boekjaar het kalenderjaar.
5. Voor de wijze van opzegging van het lidmaatschap gelden de bepalingen in de statuten.
Persoonsgegevens
Artikel 4.
1. Wat de vereniging onder persoonsgegevens verstaat en hoe zij daar mee omgaat wordt omschreven in de
Privacyverklaring van de vereniging, deze is te raadplegen op de website of op te vragen bij het secretariaat.
2. Door lid of donateur te worden van de vereniging gaat men er op voorhand mee akkoord dat beeldmateriaal, als
foto’s/video’s welke tijdens activiteiten van de vereniging worden gemaakt, geplaatst kunnen worden op de
website en/of sociaal media van de vereniging en/of in het verenigingsblad Mobieltje.
Op verzoek van diegene die op een bepaald beeldmateriaal voorkomt kan deze verwijderd worden van de
website of sociaal media van de vereniging. Verzoeken hiertoe kunnen gericht worden aan de functionaris webbeheer.
Donateurs
Artikel 5.
1. Organisaties en bedrijven of natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als donateur van de vereniging door
opgave op het inschrijfformulier van de vereniging.
2. Donateurs kunnen aan alle activiteiten deelnemen welke de vereniging organiseert, uitgezonderd is deelname
aan oefengroepen “Bewegen in warm water”.
Erelid en lid van verdienste
Artikel 6.
1. De algemene vergadering kan personen een onderscheiding toekennen op grond van hun verdienste voor de
vereniging. De vereniging kent ereleden en leden van verdienste.
2. Onder erelid verstaat de vereniging een natuurlijk persoon die zich ten aanzien van de vereniging op bijzondere
eervolle wijze heeft onderscheiden.
3. Onder lid van verdienste verstaat de vereniging een natuurlijk persoon die zich voor de vereniging bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt.
4. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van betaling van een jaarlijkse bijdrage.
5. Toekenning van de onderscheiding wordt vastgelegd op een oorkonde.
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Contributie
Artikel 7.
1. Leden.
Leden zijn gehouden om een jaarlijkse bijdrage bij vooruitbetaling te betalen aan de vereniging bij voorkeur per
automatische incasso. Bij niet automatische incasso wordt een toeslag berekend. In de regel zal de
automatische incasso plaatsvinden in het eerste kwartaal van het lopende jaar.
Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar gelden de bepalingen in de statuten.
2. Donateurs
Donateurs zijn gehouden om jaarlijks een minimum bijdrage te betalen aan de vereniging. Indien de bijdrage
voor 1 juli van het lopende kalenderjaar niet is ontvangen wordt het donateurschap geacht te zijn beëindigd.
3. De hoogte van de bijdragen onder lid 1 van dit artikel worden op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering vastgesteld.
Algemene Vergadering (AV)
Artikel 8.
1. Het bestuur zal ten minste eenmaal per jaar een AV bijeenroepen, dit is de jaarvergadering. Er bestaat de
mogelijkheid om naast de jaarvergadering meerdere malen een AV bijeen te roepen.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de gang van zaken bij een AV in overeenstemming is met de bepalingen in
de statuten.
3. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door een aankondiging in het verenigingsblad met vermelding van
de agenda en de notulen van de laatste AV. Een AV niet zijnde de jaarvergadering zal schriftelijk
bijeengeroepen worden conform de bepalingen in de statuten.
4. Een AV vindt te allen tijde plaats in een openbaar gebouw.
5. Leden dienen voorafgaand aan de AV een presentielijst in te vullen.
6. Punten voor de agenda van de AV dienen uiterlijk vier weken voor de aanvang van de AV schriftelijk bij het
secretariaat te worden ingediend.
7. Schriftelijke machtigingen van niet aanwezige leden dienen voor de aanvang van de AV bij het secretariaat
aanwezig te zijn.
8. In aanvulling op artikel 25 van de statuten is bepaald dat ereleden en leden van verdienste die op grond van
hun lidmaatschap zijn onderscheiden wel stemrecht hebben. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor
de jaarvergadering.
9. Donateurs en toehoorders kunnen tot de AV worden toegelaten. Zij hebben echter geen stemrecht.
10. Besluiten worden conform de statuten genomen.
Bestuur
Artikel 9.
1. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast.
2. In het bestuursreglement legt het bestuur in ieder geval vast zijn werkwijze, zijn wijze van vergaderen en zijn
besluitvorming.
Verenigingsblad
Artikel 10.
1. De vereniging geeft eenmaal per kwartaal een verenigingsblad uit.
2. Leden, ereleden, leden van verdienste, donateurs en derden, de laatste categorie naar beoordeling van het
bestuur, ontvangen het verenigingsblad.
3. Gezinnen waarvan meerdere personen lid zijn van de vereniging ontvangen één exemplaar van het
verenigingsblad.
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Activiteiten
Artikel 11.
1. Deelname aan een activiteit staat open voor leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs. Zij zijn
gerechtigd een introducé mee te nemen naar een activiteit.
2. Deelname aan een activiteit is alleen mogelijk na opgave op een door het bestuur aangegeven wijze.
3. Indien een bijdrage is vereist dan dient deze binnen een aangegeven termijn te worden overgemaakt op de
bankrekening van de vereniging. Indien de betaling niet voor het einde van de aangegeven termijn is
ontvangen dan wordt geacht dat de opgave is vervallen.
4. Indien de deelnemer onverhoopt niet kan deelnemen aan de activiteit dan wordt het betaalde bedrag alleen
terugbetaald als de deelnemer dit minimaal 72 uren voor aanvang van de activiteit aan het bestuur kenbaar
heeft gemaakt.
5. Indien, naar oordeel van het bestuur, de activiteit niet door kan gaan dan zal het bestuur zorg dragen dat het
betaalde bedrag wordt terugbetaald.
6. Het bestuur is gemachtigd om van het gestelde onder lid 3 en 4 van dit artikel in gunstige zin af te wijken.
Oefengroepen “Bewegen in warm water”
Artikel 12.
1. Het bestuur organiseert in het kader van een activiteit oefengroepen “Bewegen in warm water”.
2. Het bestuur stelt voor de oefengroepen voorwaarden op en legt deze vast in de Voorwaarden oefengroepen
“Bewegen in warm water”.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de voorwaarden in overeenstemming zijn met de statuten en het
Huishoudelijk Reglement.
Verzekering
Artikel 13.
1. De vereniging heeft een W.A.-verzekering afgesloten voor schade veroorzaakt door personen die deelnemen
aan een activiteit, dan wel door personen die namens de vereniging optreden. Dit betreft schade aan derden
waarvoor de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden.
2. De vereniging heeft tevens een rechtsbijstand- en kantoorbenodigdhedenverzekering.
3. De vereniging en met haar de personen die namens de vereniging optreden zijn niet aansprakelijk voor geleden
schade van personen die deelnemen aan een activiteit welke door de vereniging is georganiseerd. Dit betreft
zowel de periode voor de activiteit, tijdens de activiteit als na de activiteit.
Inwerkingtreding
Artikel 14.
Het Huishoudelijk Reglement is gewijzigd i.v.m. de nieuwe privacywetgeving AVG per 25-5-2018 en vervangt hierbij
het Huishoudelijk Reglement van 1 september 2014.
(nieuw artikel 4 toegevoegd en artikel 4 t/m 13 vernummert naar artikel 5 t/m 14 )
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