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Algemeen Reglement

ALGEMEEN REGLEMENT
Art. 1
Art. 2

Art. 3

Ieder lid wordt geacht de Statuten en het Algemeen Reglement te
kennen en na te leven.
a.
Nieuwe leden ontvangen bij hun toetreden tot de vereniging een
exemplaar van het Algemeen Reglement van de Algemeen
Directeur Bondsbureau.
b.
De statuten en het Algemeen Reglement liggen voor een ieder ter
inzage op het Bondsbureau.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

CONTRIBUTIE
Art. 4

Art. 5

De hoogte en de betalingswijze van de contributie wordt door de
Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur.
De contributieregeling zal door het bestuur aan de leden bekend
worden gemaakt door middel van publicatie op het internet.
a.
Wanneer 14 dagen na de vervaldag van de contributie niet of niet
geheel voldaan is, volgt een schriftelijke aanmaning.
b.
Indien het lidmaatschap van de vereniging voor 1 januari van
enig jaar wordt beëindigd en de contributie voor de vervaldag is
voldaan, kan aan de Penningmeester gehele of gedeeltelijke
restitutie van de contributie worden verzocht.

HET BESTUUR
Art. 6

Art. 7

De voorzitter en secretaris kunnen in spoedeisende gevallen namens
het gehele bestuur optreden. De onder deze omstandigheden genomen
besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden
bekrachtigd.
Het bestuur vergadert in principe eens 1 keer per week en verder zo
dikwijls als de voorzitter of een bestuurslid noodzakelijk acht. De
bestuursvergadering kan geen besluiten nemen als niet tenminste de
helft van de bestuursleden aanwezig is.
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STEMMEN
Art. 8

Art. 9

Art. 10
Art. 11

Op de Vergadering van de Ledenraad wordt door de secretaris een
ledenlijst neergelegd waarop de aanwezige leden achter hun naam een
handtekening dienen te plaatsen. Slechts zij, van de handtekeningen op
de ledenlijst voorkomen, nemen deel aan de stemmingen.
Over onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen geen
besluiten worden genomen, tenzij de vergadering een voorstel met
betrekking tot zulk een onderwerp tot een urgentievoorstel heeft
verklaard.
Direct na een stemming deelt de voorzitter de uitslag van de stemming
en het genomen besluit aan de vergadering mede.
Bestuursleden worden gekozen op de vergadering van de ledenraad.
Kandidaten hiervoor kunnen door het bestuur of door 10 leden
gezamenlijk schriftelijk worden voorgesteld. Opgave van een
tegenkandidaat moet met inachtneming van het hiervoor bepaalde bij
het bestuur worden ingediend, uiterlijk 5 dagen voor het houden van de
vergadering van de ledenraad. Een door de leden gedane
kandidaatstelling is geldig, indien tegelijkertijd een schriftelijke
verklaring van de kandidaat wordt overlegd, dat deze bereid is een
eventuele verkiezing te aanvaarden.

AANSPRAKELIJKHEID
Art.12
Art.13

Art.14
Art.15

Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de
vereniging toegebracht.
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan
derden toegebracht door gedragingen van bestuurs- of andere leden,
indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van
bevoegdheden.
Leden kunnen niet namens Urban Bond Nederland verbintenissen
aangaan.
De vereniging is voor ontvreemding of wegraking van eigendommen
van leden of derden niet aansprakelijk.

WIJZIGING VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT
Art.16

Wijziging van dit Algemeen Reglement is beschreven in de statuten.
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