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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Begrippenlijst: 
ALV: Algemene ledenvergadering 
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 
Artikel 1. Leden en vrienden 

 
1. IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: 

a.   Gewone leden; 

b.   Ereleden; 

c.   Huisgenootleden; 

   Daarnaast kent IVN Apeldoorn nog: 

d.   Vrienden van IVN Apeldoorn (donateurs); 

e.   Gastleden; 

f.   Jeugdleden. 

 
2.   Gewone leden en ereleden ontvangen het verenigingstijdschrift Mens en Natuur en het afdelingsblad. 

 
3.   Vrienden van IVN Apeldoorn: 

a.   kunnen aan alle activiteiten van de afdeling deelnemen die niet exclusief voor leden zijn; 

b.   ontvangen het jaarverslag; 

c.   ontvangen het afdelingsblad. 

 
4.   Een huisgenootlid is een lid dat een economische eenheid vormt met een lid of een erelid en op 

hetzelfde adres woont. 

Een huisgenootlid: 

a.   heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid; 

b.   ontvangt geen afdelingsblad. 

 
5.   Leden die reeds lid zijn van een andere IVN-afdeling kunnen ook ‘gastlid’ worden van IVN 

Apeldoorn. 

Een gastlid: 
a.   heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid; 

b.   ontvangt het afdelingsblad. 

 
6.   Jeugdleden zijn gewone leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 

 Een jeugdlid: 

a.   heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, met nuancering van het stemrecht; 

 b.   heeft zelf stemrecht vanaf de leeftijd van 16 jaar, maar kan voordien dit recht laten uitoefenen 

   door een wettelijke vertegenwoordiger; 

 c.   ontvangt het afdelingsblad, maar niet het verenigingsblad. 

 
7.   Toelating 

      Ieder aan wie door het bestuur de toelating als aangemeld lid wordt geweigerd, ontvangt binnen 

een maand na de beslissing per brief of email mededeling van dit besluit. In deze mededeling zijn 

vermeld de redenen tot weigering en de mogelijkheid van beroep. 

Een beroep wordt behandeld door een door de ALV in te stellen Commissie van Bezwaar en 

Beroep, gevormd uit 3 leden niet zijnde bestuursleden. Deze commissie hoort de indiener van het 

bezwaar en het bestuur. De commissie beslist namens de ALV over deze zaak.  

 

8.   Schorsing en ontzetting 

Besluitvorming omtrent schorsing respectievelijk ontzetting geschiedt op basis van een advies ter 

zake van de door de ALV ingestelde Commissie van Bezwaar en Beroep. 
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9.   Contributie en vriendenbijdrage 

a.   Gewone leden betalen de door IVN landelijk vastgestelde (minimum) contributie; 

b.   Huisgenootleden, gastleden en jeugdleden betalen een door de ALV vast te stellen (minimum) contributie; 

c.   Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling; 

d.   Leden die zich via de landelijke vereniging hebben aangemeld betalen de contributie direct 

aan IVN Nederland. IVN Nederland draagt hiervan de helft af aan IVN Apeldoorn 

e.   Indien de contributie een financieel probleem vormt kan korting worden aangevraagd bij het 

bestuur, dat hierover beslist. Buiten het bestuur wordt de naam van het betreffende lid alleen 

bekend gemaakt aan de financiële commissie. Een dergelijk lid behoudt zijn volle rechten ten 

aanzien van de vereniging en van het IVN; 

f.   De hoogte van de (minimum) vriendenbijdrage wordt door de ALV vastgesteld; 

g.  De contributies en vriendenbijdragen worden geïnd in het eerste kwartaal van het jaar en moet 

uiterlijk 31 maart van het lopend verenigingsjaar voldaan zijn; 

h.   Personen die in de loop van het verenigingsjaar lid worden, zijn dat jaar contributie 

verschuldigd in verhouding tot het nog lopende aantal kwartalen van dat jaar. 

 
Artikel 2. Bestuur 

 
1.   Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen van tenminste 3 leden, waarvan 

tenminste de voorzitter, de secretaris en de penningmeester deel uitmaken. Het dagelijks bestuur 

is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

 
2.   Taak van de voorzitter: 

a.   behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling; 

b.   geeft leiding aan de bijeenkomsten van het bestuur en het dagelijks bestuur; 

c.   zit de ALV voor; 

d.   onderhoudt de interne en externe contacten; 

e.   rapporteert de activiteiten van het bestuur aan de leden. 

 
3.   Taak van de secretaris: 

a.   coördineert het secretariaat; 

b.   behartigt de inkomende en uitgaande correspondentie van het bestuur; 

c.   is verantwoordelijk voor het secretariaatsarchief van de afdeling; 

d.   is verantwoordelijk voor verslagen en/of besluitenlijsten van bestuurs- en algemene 

ledenvergaderingen; 

e.   stelt het jaarverslag samen in overleg met de bestuursleden; 

f. stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor vergaderingen en verstuurt de 

uitnodigingen; 

g.   bewaart de verslagen en/ of besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen en ALV's 

gedurende 10 jaar en zorgt ervoor dat deze zo nodig door de leden ingezien kunnen worden. 

 

4.   Taak van de penningmeester: 

a.   draagt zorg voor de financiële gang van zaken in de afdeling; 

b.   beheert de bankrekening(en) van de afdeling; 

c.   houdt de financiële administratie bij van de afdeling; 

d.   stelt een financieel jaarverslag op ten behoeve van de ALV, met daarin opgenomen een staat 

van baten en lasten en een balans; 

e.   laat de boekhouding controleren door de financiële commissie; 

f.    maakt op basis van werkplannen van de werkgroepen in overleg met het bestuur een begroting 

van inkomsten en uitgaven voor het volgend jaar. Deze begroting wordt aan de ALV ter 

goedkeuring voorgelegd; 

g.   onderhoudt zo nodig externe contacten i.v.m. subsidie en/of donaties; 

h.   draagt zorg voor de inning van de contributie/vriendenbijdrage en donatiegelden; 

i.    is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de afdeling. 
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6.   Bestuursvergaderingen 

a.  Het bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, met inachtneming van een termijn van 

tenminste zeven dagen. De bijeenroeping geschiedt door toezending aan alle bestuursleden 

van een schriftelijke oproep met agenda en vergaderstukken; 

b.   Indien de voorzitter aan een verzoek van minimaal 2 leden ingevolge artikel 15 lid 2 van de 

statuten geen gevolg geeft kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan voor 

rekening van de vereniging op de wijze waarop de voorzitter het bestuur bijeenroept. 

 
7.   Tussentijds aftreden penningmeester 

Bij tussentijds aftreden van de penningmeester wordt de financiële commissie in staat gesteld 

een onderzoek te houden naar de financiële stand van zaken van de vereniging . 

 
8.   Vertegenwoordiging 

Het bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een of meer leden van de afdeling. Zij spreken 

en handelen dan namens de vereniging. In, naar eigen inzicht, gewichtige zaken handelen zij met 

last en ruggespraak namens het bestuur. Zij brengen schriftelijk of mondeling aan het bestuur 

verslag uit. 

Voor het aangaan van verplichtingen is een schriftelijke volmacht van het bestuur vereist. Bij het 

ontbreken hiervan kunnen verplichtingen uitsluitend worden aangegaan onder voorbehoud van 

goedkeuring van het bestuur, dan wel de ALV. 

 
Artikel 3. Algemene Ledenvergadering 

 
1.   Bijeenroeping 

a.   Indien het bestuur binnen 14 dagen geen gevolg geeft aan het verzoek, ingevolge art.16 lid 2, 

tot het bijeenroepen van een ALV kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op 

de wijze waarop het bestuur de ALV bijeenroept; 

b.   Vergaderstukken zullen in principe per email naar de leden verstuurd worden; eventueel 

kunnen ze opgevraagd worden per post. 

 
2.   Besluitenlijst 

De besluiten van de ALV die een onbeperkte geldigheidsduur hebben worden vastgelegd in een 

besluitenlijst en gepubliceerd bij het jaarverslag. 

 
3.   Financiële Commissie 

De leden worden door de ALV benoemd voor een periode van 2 jaar en aangevuld met een 
reservelid. Per jaar treedt het langstzittende lid af, het reserve lid treedt aan en een nieuw 
reservelid wordt benoemd. Elk lid is daarmee in totaal 3 jaar lid van de financiële commissie.  

 

Artikel 4. Werkgroepen 

 
1.1  Een werkgroep kan meerdere teams omvatten, alle met een specifieke taak binnen de opdracht 

van de werkgroep. 

1.2  Elk team wordt daarbij vertegenwoordigd door de teamcoördinator of de contactpersoon. 

1.3  Een werkgroep kent een werkgroepcoördinator. Deze coördinator kan worden benoemd hetzij 

gekozen door de leden van de werkgroep hetzij voorgedragen door het bestuur. In beide 

gevallen dienen zowel bestuur als werkgroep akkoord te gaan met de benoeming. 

 
2.   Het bestuur belegt tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst met alle coördinatoren. Aan 

de orde komen de lopende en opkomende activiteiten/plannen van de afdeling en de regio. 

 
3.   Jaarplan en begroting 

Iedere werkgroep dient tijdig bij het bestuur een jaarplan en begroting in van de activiteiten voor 

het komende verenigingsjaar. De gespecificeerde begroting omvat alle voorziene uitgaven en 

inkomsten van de werkgroep. Na akkoordverklaring verwerkt het bestuur de jaarplannen en 
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begrotingen in het jaarplan respectievelijk de begroting van de afdeling. 

 
4.   Jaarverslag 

Iedere werkgroep brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit over de activiteiten. Het verslag dient, tijdig 

in het bezit te zijn van het bestuur, zodat het bestuur de gegevens kan verwerken in het 

afdelingsjaarverslag. Het jaarverslag moet bevatten: 

a.   een overzicht van de verrichte actviteiten; 

b.   een opgave van het aantal deelnemers aan publieksactiviteiten; 

c.   een opgave van de samenstelling van de werkgroep  in het afgelopen jaar; 

d.   een inventarislijst van goederen in beheer of gebruik bij de werkgroep. 

 
5.  Financiën 

De penningmeester beheert de financiën van de werkgroepen. Van de gedane uitgaven dienen 

declaraties met betalingsbewijzen, voor akkoord getekend door de indiener en de betreffende 

coördinator van de werkgroep, overlegd te worden aan de penningmeester. Declaraties van 

werkgroepcoördinatoren worden tevens door een bestuurslid voor akkoord getekend; declaraties 

van een bestuurslid worden tevens door een ander bestuurslid (niet zijnde de penningmeester) 

voor akkoord getekend. Investeringen vereisen altijd goedkeuring vooraf van het bestuur. 

Inkomsten van activiteiten die niet rechtstreeks via de penningmeester lopen dienen met een door 

de organisatoren geparafeerd afdrachtformulier aan de penningmeester ter beschikking te worden 

gesteld. 

 
6.   Alle goederen/zaken door een werkgroep verkregen of geproduceerd zijn eigendom van de 

afdeling. 

 
7.   Prijzen en tarieven 

Prijzen en tarieven van door de werkgroepen geleverde producten of diensten worden in overleg 

met de betreffende werkgroepcoördinator door het bestuur vastgesteld. 

 

Artikel 5. Communicatiekanalen 

 
1. De vereniging kent drie soorten communicatiekanalen: 

a.   website; 
b.   afdelingsblad; 
c.   nieuwsbrief. 
 

2.    Het doel van de communicatiekanalen is: 

a.   contact bevorderen tussen de leden en vrienden van de afdeling onderling; 

b.   de doelstellingen van de vereniging uitdragen; 

c.    leden en vrienden informeren over activiteiten van de afdeling; 

d.   voorlichting en informatie geven over zaken betreffende landschap, natuur- en milieueducatie. 

 
3.   Via de communicatiekanalen worden in ieder geval gepubliceerd: 

a.   een overzicht van de activiteiten in de komende periode; 

b.   bestuursbesluiten die voor leden en vrienden van direct belang zijn; 

c.    wijzigingen in het leden-, vrienden- en donateurenbestand; 

d.   datum, plaats en agenda van de ALV's. 

 
4.   Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de inhoud van alle communicatiekanalen. 

 
Artikel 6. Financiën  

 
1.   Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de ALV vastgestelde begroting conform 

de daarvoor opgenomen regels in de statuten. 
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2.   Het bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de ALV voor besluiten die een bedrag van € 

5000,- te boven gaan. 

 
3.   Uitgaven welke zijn gedaan in verband met de organisatie van een IVN-activiteit en het 

leiden/begeleiden van een publieksactiviteit kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester 

van de afdeling. Voor vergoeding komen alle werkelijk gemaakte kosten in aanmerking tegen 

overlegging van de rekening. Kosten gemaakt voor openbaar vervoer worden volledig vergoed; 

brandstofkosten worden vergoed tegen een door de ALV vast te stellen vergoeding per kilometer. 

 
4.   Vergoeding cursuskosten 

Leden die in het belang van de vereniging een cursus volgen, kunnen, na voorafgaande 

goedkeuring van het bestuur, of, indien het een cursus betreft die intern door de afdeling wordt 

gegeven, na voorafgaande goedkeuring van de werkgroepcoördinator, een vergoeding ontvangen 

van zowel de cursus- als de reiskosten. Zij dienen ermee akkoord te gaan dat zij tenminste twee 

jaar de opgedane ervaring en kennis binnen het IVN benutten. Tevens wordt een kort verslag met 

de bevindingen van de cursus verwacht. 

 
Artikel 7. Aangevraagde activiteiten  
 

Aangevraagde activiteiten zijn al die evenementen en diensten die op verzoek van derden onder 

de naam van IVN Apeldoorn worden gehouden en/of waar leden op verzoek van derden als 

IVN’er optreden. Evenementen die op persoonlijke titel worden gehouden vallen hierbuiten.Voor 

alle aangevraagde activiteiten geldt een door de ALV vast te stellen minimum tarief per soort 

aanvraag, verhoogd met eventuele gemaakte kosten. 

 
Artikel 8. Beleid ‘In veilige handen bij IVN’ 

 
1. De afdeling hanteert zekere omgangsregels voor de leden als beschreven in de notitie 

‘Ongewenste omgangsvormen’. 

 

2. De omgangsregels worden door de ALV vastgesteld, periodiek geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld. 

 

3. Zo vaak als noodzakelijk blijkt, doch tenminste éénmaal in de 3 jaar, neemt het bestuur initiatief 

tot evaluatie en/of bijstelling. 

 
Artikel 9. Privacy  
 
1. Het beheer van persoonsgegevens in de administratie van de vereniging is onderworpen aan de 

vigerende wettelijke eisen inzake registratie van persoonsgegevens (AVG). 

 

2. Persoonsgegevens van leden en deelnemers aan activiteiten van de vereniging zullen 

uitsluitend worden gebruikt voor de doelen van de vereniging en niet ter beschikking worden 

gesteld aan derden, tenzij daartoe door betrokkenen uitdrukkelijk toestemming is gegeven. 

 

3. De afspraken omtrent het gebruik van persoonsgegevens worden vastgelegd in een door de 

ALV vastgestelde ‘Privacy Statement’ en ‘verwerkersovereenkomst’. 

 
Artikel 10. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

 
 De ALV kan tot wijziging van dit reglement besluiten, mits het voorstel tot wijziging op de agenda 

van de vergadering is vermeld.  

 

Artikel 11. Statutenwijziging en ontbinding 
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1.   Bij een statutenwijziging waardoor er een nieuw bestuur gekozen moet worden blijft het oude 

bestuur in functie totdat het nieuwe bestuur gekozen is. 

 
2.   Bij ontbinding van de vereniging blijft het bestuur in functie zolang als nodig is en draagt zorg voor 

de liquidatie. 

 
Artikel 12. Slotartikelen 

 
1.   Dit reglement treedt niet in werking dan nadat het met gewone meerderheid van stemmen door de 

ALV is vastgesteld. 

 
2.   Dit reglement wordt ter kennisgeving aan de leden gepubliceerd op de website. 

 
3.   In die gevallen waarin statuten noch huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur. 

 
 
 
 

 
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering te Apeldoorn op 22 november 2018. 


