Oprichtingsdatum: 27 juni 1972

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR BOUWRECHT

Artikel 1
Introductie

Het bestuur is bevoegd niet-leden tot de vergaderingen toe te laten.

Artikel 2
Geldmiddelen

1. Ereleden betalen geen contributie.
2. De leden betalen jaarlijks een contributie, door de algemene ledenvergadering te bepalen.
3. De ledenvergadering kan voor studerenden aan een universiteit, een hogeschool of een
instelling van hoger beroepsonderwijs een lagere contributie vaststellen dan die bedoeld in
het voorgaande lid.

Artikel 3
Commissies

Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer uit de leden
gevormde commissies.

Artikel 4
Vergaderingen

1. Tot het bijwonen van algemene ledenvergaderingen worden alle leden ten minste acht
werkdagen tevoren schriftelijk opgeroepen met mededeling van de te behandelen
onderwerpen.
2. In de algemene ledenvergaderingen kunnen niet op de agenda vermelde onderwerpen op
voorstel van het bestuur mede in behandeling genomen worden en kan daarover een
beslissing genomen worden, indien ten minste twee/derden der leden zich daarvoor verklaren.

Artikel 5
Stemmen

1. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen, voorzover de statuten of dit reglement niet anders bepalen.
2. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
5. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald wordt een tweede vrije stemming
gehouden.
6. Wordt alsdan nog niet een volstrekte meerderheid behaald, dan heeft stemming plaats tussen
de personen, die het grootste aantal stemmen hebben behaald.
7. Hij die alsdan de meeste stemmen behaalt, is gekozen.
8. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot.
9. Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen bij gesloten briefjes.

10. Verkiezing bij acclamatie is mogelijk, indien niemand zich daartegen verzet.

Artikel 6
Activiteiten

1. Het bestuur beslist over:
a. het organiseren van studieconferenties;
b. het vormen van werkgroepen en werkcommissies;
c. het maken van studiereizen;
d. het doen houden van voordrachten;
e. het vormen van studiekringen;
een en ander voorzover dit mogelijk is krachtens de door de algemene ledenvergadering
vastgestelde begroting.
2. Indien de beslissingen van het bestuur over de in lid 1 genoemde en over andere
onderwerpen medebrengen, dat kosten voor de Vereniging ontstaan, neemt het bestuur die
beslissingen niet dan nadat hetzij is vastgesteld dat die kosten in de begroting zijn gedekt
hetzij zekerheid is verkregen dat zij door derden zullen worden gedragen.

Artikel 7
Royement

Royement kan plaats hebben:
1. wanneer een lid, na daartoe bij herhaling te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten
volle aan zijn geldelijke verplichting heeft voldaan;
2. wanneer een lid door zijn gedragingen storend werkt op de goede gang van zaken in de
Vereniging en de goede verstandhouding tussen de leden.

Artikel 8
Bestuurstermijn

Een bestuurslid kan na zijn benoeming ten hoogste driemaal aansluitend worden herbenoemd. De
bestuurstermijn beloopt echter nooit langer dan tien kalenderjaren gerekend vanaf de benoeming.
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