
 
Huishoudelijk Reglement Goudse Fotoclub (vastgesteld 9 februari 2015) 

 

1. Lidmaatschap 
Hij of zij die lid wenst te worden van de Goudse Fotoclub (GFC) dient zich te 
melden tot één der bestuursleden. Het lidmaatschap gaat in nadat het 
kandidaat-lid de wens tot toetreding te kennen heeft gegeven en de contributie, 
als vastgesteld door de ledenvergadering, is voldaan. 
Elk kandidaat-lid heeft het recht, zonder enige verplichting zijnerzijds, driemaal 
een clubavond bij te wonen. Tijdens de aanwezigheid op  de derde 
introductieavond dient het kandidaat-lid de wens te kennen te geven al dan geen 
lid van de vereniging te willen worden. 
Slechts leden, die hun contributie hebben voldaan zijn stemgerechtigd op de 
Algemene en op de bijzondere ledenvergaderingen. 
 

2. Royement 
Conform het bepaalde in de statuten bij artikel 7 wordt een lid geroyeerd 
overeenkomstig het besluit van de ledenvergadering. 
a) Op voordracht van het bestuur, indien de gedragingen van het lid zodanig zijn, 

dat het aanzien van de vereniging wordt geschaad; 
b) Ingeval van weigering van betaling der verschuldigde contributie. 

Besluiten omtrent royering zullen worden genomen zo mogelijk in het bijzijn 
van het desbetreffende lid. Het lid heeft recht van verweer. 

 
3. Leden-huisgenoten 

Indien meerdere leden uit één en hetzelfde huisgezin lid zijn of worden en geen 
eigen inkomen genieten, kunnen deze huisgenoot-leden lid worden waarbij de 
verschuldigde contributie 50 % van de bij de ledenvergadering vastgestelde 
contributie zal bedragen. 
 

4. Ereleden. 
Ereleden worden benoemd conform de statuten, artikel 5 lid b. 
 

5. Donateurs. 
Donateurs zijn zij, die de verenging steunen met een minimum bedrag van 30 % 
der vastgestelde contributie dan wel zonder lid te zijn conform de statuten of het 
huishoudelijk reglement, een jaarlijkse bijdrage storten ten behoeve van het 
daartoe door penningmeester aangehouden steunfonds. 
Donateurs hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering, alwaar zij 
echte wel toegang hebben. 
Donateurs mogen geen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging, zij 
zijn uitgesloten van deelname aan door de vereniging uitgeschreven wedstrijden 
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en van deelname aan evenementen, uitgeschreven door de B.N.A.F.V (tenzij 
anders vermeld) 
Evenmin kunnen donateurs lid worden van het bestuur. 
 

6. Bestuur. 
Aan het hoofd van der vereniging staat conform de statuten een bestuur van 
tenminste drie leden. De voorzitter wordt door en uit de Algemene 
Ledenvergadering in functie gekozen. Alle overige bestuursleden verdelen 
onderling de functies en spreken een taakverdeling af, die middels het clubblad of 
anderszins kenbaar gemaakt wordt aan de leden.  
De penningmeester is bevoegd betalingen te verrichten namens de vereniging.  
 

7. Aftreding. 
De bestuursleden hebben zitting gedurende twee jaar en treden af volgens 
rooster. 
Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar, waarbij het bepaalde t.a.v. de 
verkiezing van de voorzitter in acht genomen dient te worden. Het bestuur kan, 
indien een aftredend bestuurslid de wens daartoe te kennen geeft zich niet 
herkiesbaar te stellen, een kandidaat voordragen. 
Door de Algemene Ledenvergadering kunnen tegenkandidaten worden gesteld. 
Eveneens staat het Algemene Ledenvergadering vrij kandidaten voor de overige 
bestuursfuncties te stellen, waarbij een motie van wantrouwen tegen het 
betreffende bestuurslid dient te worden uitgebracht. 
Kandidaten dienen daartoe de steun te hebben van tenminste 5 leden, hetgeen 
moet blijken uit een schriftelijke verklaring. De kandidaat dient schriftelijk mede te 
delen dat hij een eventuele benoeming aanvaardt. 
Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid nemen de andere bestuursleden 
diens  taken waar tot de eerstvolgende ledenvergadering waarin een opvolger zal 
worden benoemd. Het vervangend bestuurslid neemt in het rooster van aftreden 
de plaats in van  zijn voorganger. 
 

8. Algemene Ledenvergadering  
Tenminste 1 maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering bijeen 
geroepen. 
 
Op deze vergadering zal steeds aan de orde komen: 
a) Bestuursverkiezingen, 
b) Het gevoerde beleid van het voorbij gegane jaar, 
c) De planning van het komende jaar 
d) Een begroting van de uitgaven en inkomsten van het komende jaar, 

 
De contributie voor het volgende jaar zal worden vastgesteld in een 
ledenvergadering uiterlijk 2 maanden voor de uiterste opzegdatum. Afkondiging 
van de contributie zal geschieden uiterlijk 1 maand na deze  ledenvergadering.  
 
Indien daartoe termen aanwezig zijn, kan het bestuur een bijzondere Algemene 
Ledenvergadering uitschrijven. Door de leden kan, indien tenminste 15 leden 
hiertoe schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven, eveneens een Algemene 
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Ledenvergadering worden uitgeroepen. De leiding van de Algemene 
Ledenvergadering berust bij de Voorzitter. 
 
 

9. Controle geldmiddelen en financieel beheer.  
Telkenjare zal uit de Algemene Ledenvergadering een commissie worden 
gekozen, die de boeken en geldmiddelen controleert. Deze commissie zal dienen 
te bestaan uit tenminste 2 personen met een benoemd reserve. Telkenjare treedt 
één der beide benoemde leden af en wordt het reservelid benoemd tot vast 
controlelid en wordt uit de Algemene Ledenvergadering een reservelid gekozen. 
Leden van aldus benoemde kascontrolecommissie mogen geen deel uitmaken 
van het bestuur der vereniging. 
 
 

10. Over het stemmen 
Stemming geschiedt bij personen schriftelijk en bij zaken mondeling. Ingeval van 
schriftelijke stemming, zal door de Algemene Ledenvergadering een teller worden 
benoemd, die tezamen met de Secretaris de uitgebrachte stemmen tellen en de 
uitkomst daarvan aan het bestuur mededelen.  
Indien de stemming de Secretaris betreft, dan zal een ander bestuurslid de taak 
van de teller overnemen. De stembriefjes dienen zonder naam te zijn van het lid 
dat de stem heeft uitgebracht, op straffe van ongeldigheid van de uitgebrachte 
stemmen.  
De anonieme stembriefjes dienen door de secretaris bij de notulen, waarin deze 
stemming is vastgelegd in een gesloten envelop 6 maanden, te worden bewaard.  
 

11. Daar waar het huishoudelijk reglement mocht afwijken van de statuten hebben 
deze laatste te allen tijde voorrang  
 

12. In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering gehouden op 9 februari 2015 
 

 
 
 
 
C. Markus, voorzitter                  R. van der Eijk, secretaris.  
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