
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
 
Artikel 1 Algemene bepalingen 
 

1. De vereniging Schouders onder de Beiaard, hierna te noemen: 
“de Vereniging” is opgericht bij notariële akte op 22 mei 
2015 en is gevestigd te Utrecht. 

2. Op grond van het bepaalde in art. 20 van de Statuten van de 
Vereniging, hierna te noemen: “de Statuten”, wordt bij 
Huishoudelijk Reglement, hierna te noemen: “het Reglement” al 
datgene geregeld waarvan een nadere regeling wenselijk wordt 
geacht. Het Reglement is van toepassing in samenhang met de 
Statuten van de Vereniging. 

 
 
Artikel 2 Leden 
 

1. Als leden van de Vereniging worden slechts toegelaten ouders 
en wettelijk vertegenwoordigers van één of meer kind(eren) of 
pupil(len) die als leerling zijn ingeschreven van De Beiaard 
en de school bezoeken.  

2. Bij de aanmelding doet degene die wenst te worden toegelaten 
als lid opgave van zijn/haar persoons- en adresgegevens, 
alsook die van zijn/haar kind(eren)/pupil(len) en die van de 
andere ouder/verzorger die op hetzelfde adres zijn 
hoofdverblijf heeft en is belast met de verzorging van het/de 
kind(eren) en/of pupil(len). De aanmelding geschiedt bij de 
secretaris van de Vereniging. Het bestuur van de Vereniging 
beslist over de toelating van een lid. 

3. Het lidmaatschap van de Vereniging wordt in ieder geval 
opgezegd door het bestuur zodra het lid geen kinderen of 
pupillen meer heeft die onderwijs op De Beiaard volgen. 

4. Leden zijn verplicht tot tijdige betaling van de door de 
Algemene Vergadering vastgestelde contributie. 

5. Leden zijn verplicht opgave te doen van wijziging van de in 
het tweede lid vermelde gegevens. 

6. Leden zijn bevoegd tot het uitbrengen van één stem tijdens de 
Algemene Vergadering. Voor het uitbrengen van deze stem zijn 
zij bevoegd een ander lid schriftelijk te machtigen. 
Daarnaast heeft een lid de bevoegdheid een andere 
ouder/wettelijk vertegenwoordiger van het/de kind(eren) of 
pupil(len) die geen lid is en die belast is met de dagelijkse 



verzorging van het/de kind(eren) of pupil(len) mondeling te 
machtigen tot het uitbrengen zijn stem. Personen die 
ingevolge de laatste volzin gemachtigd zijn een stem uit te 
brengen kunnen op  grond van het bepaalde in art. 15, derde 
lid van de Statuten, door de Algemene Vergadering worden 
toegelaten tot de vergadering. 

7. Leden zijn bevoegd het bestuur te verzoeken om de Algemene 
Vergadering bijeen te roepen. Een schriftelijk verzoek 
daartoe, ondertekend door een zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende van de stemmen, 
verplicht het bestuur om de Algemene Vergadering binnen vier 
weken na indiening van het verzoek bijeen te roepen.   

 
 
Artikel 3 Vrienden 
 

1. De Vereniging kent Vrienden. Als Vriend kunnen worden 
toegelaten al diegenen die de doelstelling van de Vereniging 
ondersteunen. De aanmelding als Vriend geschiedt bij de 
secretaris van de Vereniging door opgave van de 
persoonsgegevens. Het bestuur beslist over de toelating van 
een Vriend. 

2. De algemene vergadering kan aan de Vriendschap voorwaarden 
verbinden, waaronder en in ieder geval, de betaling van een 
periodieke financiële bijdrage aan de Vereniging. 

 
 
Artikel 4 Het bestuur 
 

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en 
een secretaris. De algemene vergadering kan het aantal 
bestuursleden op meer dan drie vaststellen. 

2. De voorzitter geeft leiding, is woordvoerder bij alle 
officiële vertegenwoordigingen, leidt de vergaderingen van 
het bestuur en de Algemene Vergadering en houdt toezicht op 
het verenigingsleven. 

3. De secretaris voert correspondentie uit naam van en in 
overleg met het bestuur en uit naam van de Vereniging, houdt 
de leden- en vriendenadministratie en een archief bij, draagt 
zorg voor het bijeenroepen van vergaderingen en andere 
bekendmakingen. 

4. De penningmeester beheert de gelden van de Vereniging, zorgt 
voor de inning van aan de Vereniging toekomende bijdragen, 
voert een boekhouding van alle ontvangsten en uitgaven en 



brengt verslag uit van de financiële toestand van de 
Vereniging aan de Algemene Vergadering en aan de 
kascontrolecommissie. 

 
 
 
 
 
Artikel 5 De Commissies 
 

1. De vereniging heeft een aantal commissies, waaronder Team 
Communicatie, Team Fondsenwerving, Team Extra, Team 
Evenementen, Team Ondersteuning, Team Klassenouders en de 
kascontrolecommissie. Het bestuur is bevoegd één of meer 
commissies in te stellen en op te heffen. Het bestuur stelt 
de taak en bevoegdheden van de commissies vast en benoemt en 
ontslaat de leden van de commissies. 

2. De laatste twee volzinnen van het vorige lid zijn niet van 
toepassing op de kascontrolecommissie. Leden van de 
kascontrolecommissie worden jaarlijks benoemd door de 
algemene vergadering uit de leden van de Vereniging en mogen 
geen deel uitmaken van het bestuur. 

 
 
Artikel 6 Contributieregeling 
 

1. De Algemene Vergadering stelt jaarlijks, bij volstrekte 
meerderheid van stemmen, de hoogte van de contributie vast. 

2. De penningmeester int de contributie namens de vereniging 
jaarlijks aan het begin van het schooljaar. De leden zijn 
verplicht om de contributie binnen twee weken na ontvangst 
van een betalingsverzoek op de door de penningmeester 
aangegeven wijze te voldoen. Het bestuur is bevoegd om 
maatregelen te treffen jegens leden die in gebreke blijven 
bij het tijdig voldoen van de contributie, waaronder begrepen 
de opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in art. 6 lid 3 
van de Statuten.  

 
 
Artikel 7 Wijziging van het Huishoudelijke Reglement 
 

1. Wijzing van het Reglement is mogelijk bij besluit van de 
Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de 



mededeling dat aldaar wijziging van het Reglement zal worden 
voorgesteld. 

2. Tenminste veertien dagen voor de vergadering wordt gehouden, 
draagt het bestuur zorg voor terinzagelegging aan de leden 
van het voorstel tot wijziging. 

3. Een besluit tot wijziging van het Reglement behoeft tenminste 
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Het bestuur draagt zorg voor bekendmaking van de wijziging 
binnen veertien dagen nadat het besluit door de Algemene 
Vergadering is genomen.    

 
 
 
Artikel 8 Slotbepaling 
 

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de 
bepalingen van dit Reglement. 

2. Na vaststelling van dit Reglement door de Algemene 
Vergadering wordt de tekst zo spoedig mogelijk kenbaar 
gemaakt aan de leden. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering de dato  2015 
 
 
Namens het bestuur van de Vereniging. 
 
 
 
De voorzitter,      De secretaris,  


