Huishoudelijk reglement van de Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV).

De leden van de Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV)
besluiten
vast te stellen het navolgende huishoudelijke reglement:
Algemene bepalingen
Artikel 1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
b.

statuten: de statuten van de vereniging Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV)
bestuur: het bestuur van de onder sub a vermeldevereniging.

Artikel 2.
Geen artikel en/of bepaling in het huishoudelijk reglement mag strijdig zijn met de statutaire bepalingen.
Daar waar zulks onverhoopt het geval mocht zijn, prevaleren de statuten aan dit reglement.
Artikel 3.
Wanneer een bestuurslid aftreedt, c.q. wordt ontzet ingevolge artikel 5 van de statuten, is hij verplicht alle gelden
en/of bescheiden van de vereniging, oftewel eigendommen van de vereniging die hij onder zijn beheer heeft,
terstond aan zijn opvolger of bij ontbreken daarvan aan de voorzitter over te dragen in aanwezigheid van twee
bestuursleden.
Artikel 4.
De voorzitter:
a.
b.

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op de vereniging.
Hij kan zich zo nodig laten bijstaan door een vice-voorzitter. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter
bij diens afwezigheid en zorgt dan voor naleving van het hiervoor en het hierna gestelde.

Artikel 5.
De secretaris:
a.
b.
c.

De secretaris is verantwoordelijk voor de convocatie en het notuleren van vergaderingen,
correspondentie, ledenadministratie en het archief van de vereniging.
Uitvoerende taken kunnen onder de verantwoording van de secretaris worden uitgevoerd door een
extern secretariaat.
Als er geen vicevoorzitter is benoemd vervult de secretaris deze taak.

Artikel 6.
De penningmeester:
a.
b.

De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen van de vereniging. De
verantwoordelijkheid voor dit beheer berust bij het bestuur.
Uitvoerende taken kunnen onder de verantwoording van de penningmeester worden uitgevoerd door
een extern administratief secretariaat.

Artikel 7.
Het bestuur kan adviseurs en personen die belast zijn met uitvoerende taken van de vereniging toelaten tot de
bestuursvergadering. Dezen hebben geen stemrecht.

Artikel 8.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Indien er een vice-voorzitter is
benoemd is deze ook lid van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur neemt beslissingen die niet tot een bestuursvergadering uitgesteld kunnen worden. Ten
aanzien van deze beslissingen tracht het dagelijks bestuur zoveel mogelijk de meningen van alle bestuursleden te
horen. Van de genomen beslissingen legt het dagelijks bestuur aan het bestuur verantwoording af op de
eerstvolgende bestuursvergadering.
Artikel 9.
Het bestuur vergadert zo vaak als nodig of als minimaal 2 bestuursleden hiervoor een verzoek doen bij de
voorzitter en secretaris van het bestuur. De voorzitter en secretaris zijn in het laatste geval gehouden binnen 3x24
uur een vergaderdatum vast te stellen, welke binnen 4 weken na het verzoek dient plaats te vinden.
Bestuursvergaderingen kunnen ook telefonisch geschieden, tenzij minimaal 2 leden verzoeken een fysieke
bijeenkomst te beleggen.
Artikel 10.
Studenten kunnen onder nadere voorwaarden lid worden van de vereniging. Het bestuur is gemachtigd voor de
studentleden een afwijkende contributie vast te stellen.

