Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk Reglement Vereniging Zakenvrouwen De Ronde Venen.
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 mei 2014

Reglementen

Artikel 1
• Bij deelname aan de activiteiten van de vereniging onderwerpt ieder lid zich aan het
Huishoudelijk Reglement en de genomen besluiten van het bestuur. De bestuursbesluiten worden via een
nieuwsbrief en tijdens de bijeenkomsten gecommuniceerd.
• Het reglement is via de website www.zakenvrouwendrv.nl in te zien.
• Niemand kan zich beroepen op onbekendheid met het in Huishoudelijk Reglement bepaalde.

Aanmelding en toelating van leden tot het netwerk

Artikel 2
• Individuele leden van de vereniging zijn vrouwelijke ondernemer of directeur van een rechtspersoon en zijn
gevestigd of woonachtig in de gemeente De Ronde Venen. Ook kunnen vrouwen woonachtig of werkend in de
Ronde Venen, die een management functie vervullen, in aanmerking komen om lid te worden van de
vereniging.
• Er is een commissie vastgesteld die leden voordraagt.
• Het bestuur kan de aanmelding in beraad houden indien zij dit wenselijk acht en verlangen dat nadere
toelichting wordt verstrekt.
• Het bestuur kan na ontvangst van de nadere toelichting besluiten tot het wel dan niet verlenen van het recht
tot lidmaatschap. Van de beslissing van het al dan niet verlenen van het recht tot lidmaatschap wordt de
betrokkene zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
• De vereniging streeft naar een mix van beroepsgroepen binnen het ledenbestand. Primair stelt de vereniging
daarom van het totale ledenbestand een maximum van 10% aantal leden per beroepsgroep, bij voorkeur
binnen regionale spreiding.
• Bij verandering van bedrijfsnaam, contactpersoon, (post)adres, woonplaatsgegevens en indien van
toepassing het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of andere gegevens
welke van belang kunnen zijn voor de vereniging, is een lid verantwoordelijk de secretaris van de vereniging
hiervan in kennis te stellen.
• Deelname is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Aanmelding en toelating tot de bijeenkomsten

Artikel 3

• Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste leden die zich hebben ingeschreven en introducés. Op de
aangegeven bijeenkomsten zijn introducés van harte welkom, na aanmelding bij het secretariaat.
• Introducés zijn vrouwelijke ondernemer of statutair directeur van een rechtspersoon of bezetten een directie
of managementfunctie in een onderneming of organisatie gevestigd of woonachtig in de gemeente De Ronde
Venen.

Financiële bijdrage/contributie

Artikel 4
• Het bestuur bepaalt de contributie voor lidmaatschap. De eventuele wijziging wordt in het begin van het
eerste kwartaal van het volgende jaar via de nieuwsbrief gecommuniceerd.
• De jaarlijkse contributie voor leden is vastgesteld op €150, - en kan jaarlijks door de Algemene
Ledenvergadering worden aangepast.
• De bijdrage voor introducés wordt door het bestuur per bijeenkomst vastgesteld.

Financiële verplichtingen van de leden

Artikel 5
• Bij de bevestiging van lidmaatschap wordt door de penningmeester een factuur toegezonden. Vaste leden
ontvangen jaarlijks in het eerste kwartaal van betreffend jaar, een factuur voor lidmaatschap. Na aanmelding
voor extra bijeenkomsten ontvangen vaste leden hierover een aparte factuur.
• Leden die zich vóór 1 juli aanmelden, betalen volledige contributie. Bij aanmelding na 1 juli bedraagt de
contributie € 75, - voor het lopende jaar.
• Indien een lid haar financiële verplichting ten opzichte van de vereniging niet nakomt, heeft het bestuur de
mogelijkheid het lid het recht op deelname aan de bijeenkomsten te ontzeggen.
• Hernieuwde aanmelding als lid aan de vereniging is slechts mogelijk indien achterstallige posten ten volle zijn
voldaan.

Rechten van leden

Artikel 6
• De leden van de vereniging hebben toegang tot de bijeenkomsten.
• De leden worden opgenomen in de ledenlijst op de website www.zakenvrouwendrv.nl, tenzij zij bij de
secretaris hebben aangegeven hierop geen prijs te stellen.
• De leden hebben de mogelijkheid om via de aangeboden media, nieuwsitems en onderwerpen ter promotie
van (elkaars/eigen) onderneming aan te leveren en met elkaar te delen.

Restitutie en verrekening

Artikel 7
• Restitutie van de jaarlijkse bijdrage aan de leden is uitgesloten tenzij het bestuur bijzondere omstandigheden
aanwezig acht.
• Verrekening van bijdragen met eventuele door andere leden verschuldigde of te vorderen bedragen is niet
mogelijk.

Opzegging van recht tot lidmaatschap

Artikel 8
• Leden dienen minimaal twee maanden voor het einde van het lopende jaar schriftelijk dan wel via e-mail aan
de secretaris op te zeggen, waarna het bestuur deze opzegging zal bevestigen.
• Indien er geen opzegging plaatsvindt voor het einde van de opzeggingstermijn, wordt het recht tot
lidmaatschap voor onbepaalde tijd verlengd.

Omschrijving doel/kernactiviteiten

Artikel 9
• Het doel van de vereniging is om zakenvrouwen in de De Ronde Venen samen te brengen om van elkaar te
leren, te inspireren en te motiveren. Zodat zij kunnen groeien in hun ontwikkeling als persoon zowel als
ondernemer. Hierbij wordt van alle leden een eigen
inbreng verwacht. Dus niet alleen kennis, inspiratie en overig voordeel halen, maar dit ook zelf brengen.

Als zakenvrouwen vinden wij een zakelijk/commerciële insteek binnen het netwerk geen bezwaar. Maar
enthousiasme en gezelligheid tijdens de bijeenkomsten en in de contacten tussen de leden onderling is van
groot belang.
• De activiteiten zullen onder ander bestaan uit netwerkavonden, workshops, maatschappelijke avonden met
eventueel gastspreker en bedrijfsbezoeken.
• Extra activiteiten zullen gericht zijn op feestavond voor leden en het organiseren van evenementen.

Missie

Artikel 10
• De missie van de vereniging is een bijdrage te leveren tot het dienen van maatschappelijk belang,
voornamelijk in de gemeente de Ronde Venen.

Ook wil het netwerk een bron van inspiratie zijn voor andere ondernemende vrouwen in de regio en hieraan
een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages, het optreden als coach of op andere wijze
vrouwelijk ondernemerschap in de regio stimuleren.

Ereleden
Artikel 11
• Ereleden zijn leden die, meestal op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging, na zorgvuldige
afweging tot erelid benoemd worden. Deze benoeming vindt, al of niet op voordracht van het bestuur, plaats
door de algemene ledenvergadering.
• De ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Artikel 12
• Het Huishoudelijk Reglement wordt tijdens de eerste jaarvergadering door de leden bij meerderheid van
stemmen vastgesteld.
• Leden hebben de mogelijkheid in het eerste kwartaal van elk boekjaar een verzoek tot wijziging van het
Huishoudelijk Reglement in te dienen.
• Voorstellen tot wijzigingen op het Huishoudelijk Reglement dienen twee weken vóór de jaarlijkse
ledenvergadering bij de secretaris kenbaar te zijn gemaakt.

