
Huishoudelijk Reglement van de vereniging 
 
Het huishoudelijk reglement bevat de interne regels en werkwijze van de vereniging. Dit is een 
aanvulling op de statuten. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. Mocht dit 
wel het geval zijn, dan gaan de statuten altijd voor.  
 
 
  



Huishoudelijk reglement van de studievereniging Animoso 
 
Algemeen 
Dit reglement is onafscheidelijk aan de statuten van de vereniging Animoso. Het reglement is een 
uitwerking van de statuten en daaraan ondergeschikt.  
 
Definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

• ALV: de algemene leden vergadering van de vereniging. 

• Bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 9 van de statuten. 

• Contributie: de bijdragen van de leden van de vereniging. 

• Decharge: het goedkeuren van door het bestuur gevoerde beleid en het ontslag van 
aansprakelijkheid. 

• De statuten: de statuten van de vereniging, zoals vastgelegd in een akte van 25 juli 2022 bij 
notaris Notariskantoor Postma. 

• De vereniging: de vereniging Studievereniging Animoso gevestigd te Leeuwarden 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52385922. 

• Doel: de in de statuten opgenomen doelstelling van de vereniging, zoals dat verder is 
uitgewerkt in dit reglement en beleidsplan. 

• Donaties: alle financiële middelen die de vereniging ontvangt voor de uitvoering van haar doel. 

• Projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. 
 
Artikel 1 Het bestuur 

1. De penningmeester wordt gecontroleerd door een Kascommissie. In de Kascommissie 
hebben zitting aangewezen algemene leden. 

 
Artikel 2 Taken en bevoegdheden van de ALV en het bestuur 
De ALV: 

1. Neemt alle besluiten die aan haar zijn voorbehouden in de statuten. 
2. Stelt jaarlijks het jaarverslag en de jaarbegroting vast.  
 

Het bestuur: 
1. Is niet bevoegd tot het aangaan van leningen of bankkredieten. 
2. Is niet bevoegd om personeelsleden aan te stellen. 
3. Handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het jaarverslag en de 

jaarbegroting.  
 
Artikel 3 Procedure benoeming bestuur  

1. Ontstaat een vacature binnen het bestuur, dan kunnen nieuwe kandidaten zich melden bij een 
bestuurslid na een daartoe gedane oproep. 

2. Deze oproep moet in ieder geval kenbaar zijn gemaakt aan alle leden van de vereniging. 
3. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de ALV of na schriftelijke verkiezing. 
4. Kandidaat-bestuursleden moeten in persoon op de vergadering aanwezig zijn, dan wel een 

schriftelijke bereidverklaring aan de voorzitter hebben gestuurd. 
 
Artikel 5 Tegenstrijdig belang 

1. Indien een lid een (in)direct persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 
vereniging, neemt dit lid geen deel aan de besluitvorming.  

2. Is er sprake van een tegenstrijdig belang, dan neemt dit lid niet deel aan de vergadering.  
3. Het besluit of er sprake is van een tegenstrijdig belang wordt genomen door een meerderheid 

van de stemmen.  
 
Artikel 6 commissies 

1. Het bestuur stelt de kaders vast die de commissies bij het verrichten van hun werkzaamheden 
dienen te volgen.   

 
Artikel 7 Lidmaatschap 

1. De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de 
daartoe aangewezen persoon door te geven.  

 



Artikel 8 Communicatie 
Het bestuur onderkent het belang van goede communicatie met: 

a. De leden. 
b. Donateurs, sponsoren en andere organisaties. 
c. De media. 
d. De overheid. 

Alle communicatie wordt vooraf, en in gevallen waarin dit niet mogelijk is, bij eerste gelegenheid 
daarna, afgestemd met de voorzitter en op diens aangeven ook met de secretaris en overige 
bestuursleden. 
 

Artikel 9 Inkomsten: donaties en subsidies 
1. Legaten en erfstellingen kunnen uitsluitend onder voorbehoud van beschrijving worden 

geaccepteerd door het bestuur. 
2. Te ontvangen subsidies kunnen uitsluitend worden aangevraagd na goedkeuring door het 

bestuur, hierbij is duidelijk aangegeven welke eventuele verplichtingen er voor de vereniging 
aan de te ontvangen subsidie zijn verbonden. 

3. Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening van 
de vereniging. 

4. Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en zodoende 
naar een volgend bestuursjaar worden doorgeschoven.  

 
Artikel 10 Uitgaven en declaraties 

1. Actieve leden kunnen voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers declareren na overleg 
met het bestuur. Voor declaraties wordt het standaardformulier “declaratieformulier” 
gehanteerd, zoals opgesteld door de penningmeester. 

 
Artikel 11 Royement bestuurslid 

1. Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als het bestuurslid door onbehoorlijk bestuur schade 
voor de vereniging heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de bestuurder 
daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

2. Het bestuur beslist over het royement van het bestuurslid.  
3. Voor het nemen van een geldig besluit moet minimaal twee derde van de bestuursleden 

deelnemen aan de vergadering of een schriftelijke volmacht hebben afgegeven. 
4. In spoedeisende gevallen kan een bestuurslid worden geschorst door het bestuur. 
5. Deze besluiten neemt het bestuur met een meerderheid van de stemmen.  

 
Artikel 12 Leden: waarschuwen, betredingsverbod, schorsen, royeren 

1. In het geval een lid zich niet aan de regels van de vereniging houdt en/of ongewenst gedrag 
vertoont is het bestuur bevoegd het lid een schriftelijke waarschuwing te sturen. Hieronder 
wordt verstaan het schaden van de belangen van de vereniging, dan wel indien het lid handelt 
in strijd met de wet, de statuten, dit huishoudelijk reglement, bestuursbesluiten en/of door de 
vereniging vastgestelde regelingen. Het bestuur kan het lid oproepen om verantwoording af te 
leggen.   

2. Het bestuur is bevoegd om onder daartoe aanleiding gevende omstandigheden een lid de 
toegang tot de vereniging te ontzeggen. Het bestuur legt dit besluit schriftelijk vast en 
verstuurt het besluit naar het betreffende lid.  

3. Het bestuur is bevoegd om een lid voor bepaalde tijd te schorsen indien het lid zich niet aan 
de regels van de vereniging houdt. Aan de schorsing dient eerst een schriftelijke 
waarschuwing vooraf te gaan. Het besluit tot schorsing voor onbepaalde tijd wordt door de 
algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de stemmen. 

4. Het bestuur is bevoegd het lidmaatschap op te zeggen 
a. in de gevallen die in de statuten zijn genoemd; 
b. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen; 
c. wanneer het redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden om het 

lidmaatschap voort te laten duren. 
 Aan de opzegging dient eerst een schriftelijke waarschuwing vooraf te gaan.  

5. Het bestuur kan het lid royeren wanneer het lid in strijd handelt met de statuten, reglementen 
of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Aan het 
royeren dient eerst een schriftelijke waarschuwing en een schorsing vooraf te gaan. Het 
bestuur neemt het besluit met een meerderheid van de stemmen.  



Artikel 13 Slotbepaling 
In gevallen waarin de wet, landelijk vastgestelde reglementen, de statuten, dit huishoudelijk reglement 
en andere door de vereniging vastgestelde regelingen niet voorziet, beslist de voorzitter.  
 
Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 13-12-2022 


