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Huishoudelijk reglement                      

Vaststelling en wijziging 

Artikel 1 

1. De algemene ledenvergadering is bevoegd om het Huishoudelijk 

Reglement, op voorspraak van het bestuur, vast te stellen. 
2. Wijziging van dit reglement kan alleen geschieden bij besluit van de 

algemene ledenvergadering. 
3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet (ook 

waar geen dwingend recht bestaat) en de statuten van de 

vereniging. 
4. Onderdeel van dit Huishoudelijk Reglement is het 

Contributiereglement. 
5. De contributiebedragen per seizoen worden jaarlijks door de 

algemene ledenvergadering vastgesteld, zijn als “bijlage 1” bij dit 
reglement gevoegd, maken daar integraal deel van uit en worden 

als zodanig, indien noodzakelijk, jaarlijks in “bijlage 1” aangepast. 

 Naam en zetel 

Artikel 2 

Zijn omschreven in art. 1   van de Statuten. 

Duur en doel van de vereniging 

Artikel 3 

Duur en doel van de vereniging zijn omschreven in art. 3 en 4 van de 

Statuten. 

Leden 

Artikel 4 
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1. De vereniging kent de volgende lidmaatschappen: 

a. Actieve leden (vrijwilligers) 
b. Niet actieve leden 

c. Ereleden 

d. Leden van verdienste 
e. Steunende leden (donateurs) 

f. Overige leden. 
2. Actieve leden zijn vrijwilligers die op een of andere wijze 

vrijwilligerswerk verrichten voor ZCZ. 
3. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die zich jegens de 

vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en worden op 
voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste tien 

stemgerechtigde seniorenleden door de algemene ledenvergadering 
benoemd. 

4. Steunende leden hebben geen stemrecht en geen functie binnen de 
vereniging. 

5. Leden zijn verplicht tot naleving van statuten en reglementen, 
besluiten van het bestuur, de algemene ledenvergadering of een 

ander orgaan van de vereniging. 

6. Leden dienen de leeftijd van minimaal 16 jaar te hebben bereikt. 

Dagelijks bestuur 

Artikel 5 

1. Het dagelijks bestuur (DB) van de vereniging bestaat uit: 

a. Voorzitter 
b. Penningmeester 

c. Secretaris 

2. De secretaris stelt een rooster van aftreden op, uitgaand van een 
verkiezingstermijn van 3 jaar, waarbij de volgende functies kunnen 

niet tegelijk aftredend zijn. 

        a. voorzitter en penningmeester 

        b. penningmeester en  secretaris 

Alle leden van het DB zijn terstond weer herkiesbaar. 

3. Vergaderingen 

Het bestuur vergadert zo vaak als noodzakelijk is, tenminste elke veertien 
dagen, maar kan door de secretaris vaker bijeen geroepen worden. 

4. Commissies c.q. werkgroepen 

Door het dagelijks bestuur (DB) kunnen commissies en/of werkgroepen 
worden benoemd, in het leven geroepen voor het uitvoeren van bepaalde 
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deeltaken waarbij de commissies c.q. werkgroepen zich dienen te houden 

aan de taakopdracht van het bestuur, de statuten en huishoudelijk 
reglement van de vereniging, kunnen wel hun taken onderling verdelen en 

worden geleid door een coördinator die tevens bestuurslid is. 

Commissie- en werkgroepleden moeten meerderjarig en van onbesproken 

gedrag zijn. 

De benoeming van deze leden behoeft de goedkeuring van het DB. 

  
 

 


