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Huishoudelijk Reglement
1. Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de vereniging
Netwerk Vrouwelijke Ondernemers-Drenthe (NVO-Drenthe)
2. De vereniging is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 04086495.

Bijeenkomsten
1. In artikel 3 van de statuten is bepaald dat de vereniging ten doel heeft om een
netwerk in de provincie Drenthe te vormen van vrouwen die een onderneming
drijven. De vereniging tracht met het netwerk onder meer te bereiken:
a. uitbreiding van dienstverlening;
b. doorspelen van opdrachten;
c. adviesverlening;
d. uitwisseling van ervaring binnen het netwerk
Ter realisering van de doelstelling zullen regelmatig bijeenkomsten voor de leden
worden georganiseerd.
2. Er zullen gemiddeld 10 bijeenkomsten per jaar plaatsvinden. Gestreefd wordt naar
maandelijkse bijeenkomsten gedurende de maanden september tot en met juni.
3. Het programma van de bijeenkomsten staat vermeld op de website van NVO
Drenthe. De bijeenkomsten vinden plaats in de avond op verschillende dagen van de
week .
4. De datum, tijd en locatie van een bijeenkomst zal voor iedere bijeenkomst tenminste
veertien dagen voor de bijeenkomst aan de leden bekend worden gemaakt.
5. De bijeenkomsten zullen zo veel mogelijk een informatief karakter hebben. De leden
mogen hiervoor ideeën en wensen aandragen.
6. Er wordt van de leden verwacht dat zijn uiterlijk een week voor iedere bijeenkomst het
bestuur informeert of zij aanwezig of afwezig zullen zijn. Bij het melden van
aanwezigheid en vervolgens niet aanwezig zijn, worden de eventuele ontstane kosten
hiervan in rekening gebracht bij het betreffende lid.
7. Indien er voor een bijeenkomst extra kosten moeten worden gemaakt en deze kosten
niet kostendekkend uit de contributies kunnen komen, is het bestuur bevoegd om voor
een bijeenkomst een entreebedrag vast te stellen.
8. Met toestemming van het bestuur mag een aspirant-lid twee maal een bijeenkomst
bijwonen. Kosten voor het bijwonen van een bijeenkomst bedragen voor aspirantleden € 10,00 per bijeenkomst en dient contant te worden voldaan bij binnenkomst.
Indien een aspirant-lid tweemaal zonder reden aan een uitnodiging voor het
bijwonen van een bijeenkomst geen gehoor geeft, vervalt het aspirant-lidmaatschap.
Het bestuur is bevoegd een opgegeven reden als “zonder reden” te kwalificeren.

Toelating leden en ereleden
1. In artikel 5 van de statuten is bepaald dat het bestuur beslist omtrent de toelating van
leden en ereleden. Hierbij is aan ieder bestuurslid een vetorecht toegekend.
2. Zonodig zullen twee bestuursleden als een ballotagecommissie over de toelating van
de leden functioneren.
3. Het bestuur streeft naar een variatie aan beroepsgroepen in het netwerk en is
derhalve bevoegd lidmaatschap aan aspirant-leden te weigeren.
4. Het bestuur streeft naar groei van het ledenbestand. De leden mogen aspirant-leden
aan het bestuur voordragen.

Leden
1. Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van vier weken.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging
of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
3. Indien een lid meerdere malen aan een uitnodiging voor het bijwonen van een
bijeenkomst geen gehoor geeft, is het bestuur bevoegd het lidmaatschap te
beëindigen.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Locaties/Invulling bijeenkomsten
1. De leden kunnen te allen tijde voorstellen voor locaties of invulling van de
bijeenkomsten (presentaties van eigen werkzaamheden) bij het bestuur neerleggen.
2. De leden worden zoveel mogelijk actief betrokken bij het uitzoeken van de locaties en
de invulling van de bijeenkomsten.

Contributie
1. De contributie voor het lidmaatschap voor het seizoen 2018-2019 is vastgesteld op
€ 110,00 (zegge; honderdentien euro). Indien de contributie 2018-2019 niet
kostendekkend blijkt te zijn is het bestuur bevoegd een tussentijdse extra bijdrage vast
te stellen.
2. De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
3. Het bestuur is vriijgesteld van contributie.
4. Een verzoek tot betaling van de contributie wordt door het bestuur in september
gedaan. De contributie dient binnen 14 dagen betaald te worden.
5. Indien de contributie op 1 december nog niet is voldaan is het bestuur bevoegd het
lidmaatschap te beëindigen. De verplichting tot betaling van de contributie voor het
lopende jaar blijft voor het geheel verschuldigd.

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 16 augustus 2018.

