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Huishoudelijk reglement van de Vereniging Computer Club Alkmaar.
Bijlage als bedoeld in artikel 21, eerste lid van de statuten
van de te Alkmaar gevestigde vereniging Computer Club Alkmaar.
Artikel 1. Taak voorzitter
1. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van
de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur.
2. Er is een plaatsvervangende voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid in zijn
taakvervulling vervangt.
3. De voorzitter is de eerst aangewezen persoon om te beslissen of iemand wel of geen
recht heeft tot de vergadering te worden toegelaten.
4. Hij moet antwoord geven op vragen als; a. is degene die zich aanmeldt lid van de
vereniging of niet, b. is hij wellicht geschorst, c. is de volmacht waarvan hij zich bedient
wel afkomstig van het afwezige lid.
5. De voorzitter beslist, wanneer een lid dat zich ter vergadering misdraagt, deze te
(doen) verwijderen.
6. De voorzitter oordeelt over de uitslag van een stemming en dit is beslissend.
7. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit als er werd gestemd over een
voorstel waarvan de tekst niet op papier stond. Zijn uitgesproken oordeel doet dit
vaststaan.
8. Als de vergadering echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid
ervan betwist, moet een nieuwe stemming plaatsvinden wanneer de meerderheid van de
vergadering of, als de stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, ten minste één
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
gevolgen van de eerste stemming.
Artikel 2 Taak secretaris
1. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de bestuursleden, het opmaken van
de agenda, het opstellen van het verslag van de vergaderingen, het voeren van de
briefwisseling en het beheren van de voor het bestuur bestemde en van het bestuur
uitgaande stukken.
2. De secretaris maakt van iedere vergadering van het bestuur een verslag dat in de
volgende vergadering door het bestuur wordt vastgesteld. Het verslag wordt in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van dit reglement bekend
gemaakt.
3. De secretaris maakt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden van het bestuur over
het afgelopen jaar.
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4. Hij doet dit na kennisgenomen te hebben van de verschillende verslagen vanuit de
commissies.
Artikel 3 Taak penningmeester
1. De penningmeester voert de financiële huishouding van de Vereniging; hij/zij stelt
ieder jaar de begroting op en legt over ieder jaar verantwoording af in het jaarverslag.
2. De penningmeester legt in de begroting de wijze vast waarop de door de leden
beschikbaar gestelde middelen voor de vereniging worden verdeeld.
3. Het bestuur stelt de begroting samen en de Algemene Leden Vergadering stelt deze
vast.
4. Instellen van de functie 2e penningmeester
a. De statuten voorzien niet in deze functie
b. In artikel 10 lid 2 is sprake van het aanstellen van een vervanger voor elk der daar
genoemde functies. In de bestuursvergadering van 20 juni 2003 is dit geregeld
(huidige situatie: Sjaak vervangt Herman)
c. De financiën van de vereniging zijn thans van dien aard dat regelmatig advies en
overleg noodzakelijk kan zijn
d. Gezien de lange tijd van goede samenwerking tussen beide heren is het
gerechtvaardigd te stellen dat het hier om een functie gaat die voor bepaalde tijd
aangegaan wordt.
e. Zodra deze samenwerking, om welke reden dan ook, ten einde loopt, wordt de
functie opgeheven of tenminste opnieuw onder de ogen van het dan aangestelde
bestuur gebracht die dan weer een nieuw standpunt kan innemen
f.

Het bijhouden van het ledenregister behoudt de eerste prioriteit

g. Hiermee vervalt de functie van “beheerder ledenregister”
h. De penningmeester blijft eindverantwoordelijk
i.

Het bestuur kan de functie opheffen onder de volgende bepalingen:
1. het eindigen van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd (zie ook het
rooster van aftreden)
2. bij overlijden van de functionaris,
3. onder curatelenstelling van de functionaris
4. door ontzegging/ontslag op staande voet van de functionaris,
5. door ontbinding door de kantonrechter wegens gewichtige omstandigheden
6. Zoals omschreven in de statuten artikel 9 lid 1

j.

Er kunnen geen rechten aan de functie ontleend worden anders dan na overleg met
het bestuur

k. In voorkomende gevallen is de functionaris gemachtigd (na overleg en in
samenspraak met de penningmeester), te handelen in het bancaire verkeer van de
vereniging
l.

Het noodzakelijk overleg zal zo min mogelijk op de woensdagavonden plaats vinden

m. De functie van 2e penningmeester gaat in op 01 januari 2005

Artikel 4 Bijeenroepen vergadering en agenda (Bestuursvergadering)
1. Het bestuur komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak in ieder geval bijeen in
die door de statuten bepaalde gevallen.
2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. De vergadering vindt plaats op
een zodanig tijdstip dat alle leden redelijkerwijs aanwezig kunnen zijn.
3. Een vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen
nadat het verzoek daartoe is ingekomen.
4. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris door middel van een schriftelijke
oproeping aan de leden en eventuele adviseurs.
Artikel 5 Bijeenroepen en agenda (Algemene Ledenvergadering)
1. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris door middel van een schriftelijke
oproeping aan de leden en eventuele adviseurs.
2. Om moeilijkheden bij voorbaat uit te sluiten, verdient het aanbeveling dat het bestuur
bij belangrijke voorstellen, een zo uitgebreid mogelijk voorstel op papier zet en dit
uiterlijk met de convocatie van de algemene ledenvergadering meestuurt, gewicht
en consequenties van het voorstel bij sluiten. Ieder lid heeft daar dan kennis van
kunnen nemen.
3. Deskundigen/adviseurs kunnen eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies
uit te brengen
4. De secretaris stelt voor iedere vergadering een agenda op, waarop de door de
voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst.
5. leder lid van de Vereniging kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.
6. Behoudens in spoedeisende gevallen, dat ter beoordeling van tweederde deel van de
leden, geschiedt de bijeenroeping en het rondsturen van de agenda ten minste 10
dagen vóór de te houden vergadering van de ALV.
7. De secretaris draagt er zorg voor dat de agenda van de algemene Leden Vergadering
ter inzage wordt gelegd op een algemeen toegankelijke plaats in de computerzaal
ten behoeve van belangstellenden c.q. door plaatsing op de website van de
vereniging of d.m.v. postbezorging naar ieder lid afzonderlijk.
Artikel 6 deskundigen/adviseurs/commissies
1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door deskundigen/adviseurs/commissies, ter
voorbereiding van door het bestuur te behandelen onderwerpen.
Artikel 7 Quorum
1. Een vergadering van het bestuur kan slechts plaatsvinden indien ten minste de helft
van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen.

Artikel 8 Bestuursstemming
1. De bestuursvergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de
statuten anders bepalen. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk
gestemd, tenzij het bestuur in een bepaald geval anders besluit. Blanco stemmen worden
geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone
meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij stemming de
meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die als dan de
meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot.
3. Bij staking van de stemmen over een door het bestuur te nemen besluit dat geen
betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van het
bestuur opnieuw aan de orde gesteld.
Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. (of naar
keuze: beslist het lot).
4. Een aantal bepalingen waarin wordt aangegeven op welke gronden een besluit van een
orgaan ongeldig kan zijn:
a. een besluit is genomen door een onbevoegd orgaan, of
b. een besluit is genomen in strijd met wettelijke bepalingen, of
c. een besluit is in strijd met de statuten, of
d. een besluit is in strijd met de goede trouw c.q. de redelijkheid en billijkheid, of
e. een besluit is in strijd met het reglement.
5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering
een besluit genomen is, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering (de
helft + 1) dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
Artikel 9 Status lidmaatschap
Op grond van artikel 4 van de statuten van de vereniging kunnen natuurlijke personen
vanaf 16 jaar lid worden van de vereniging. Ten behoeve van de tariefstelling voor het
lidmaatschap van de vereniging wordt in dit reglement een nadere indeling toegepast en
wel als volgt:
1. lid: een persoon van 18 jaar of ouder;
2. gezinslid: een persoon van 18 jaar of ouder, die deel uitmaakt van het gezin van een
lid en in dezelfde woning woonachtig is;
3. jeugdlid: een jongere tot 18 jaar. Voor zover de jongere de leeftijd van 16 jaar nog
niet bereikt heeft, kan deze jongere alleen lid worden van de vereniging op grond van
een schriftelijke verklaring van de wettelijke vertegenwoordiger van de jongere.
4. bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd wijzigt het lidmaatschap van het jeugdlid in
die van lid of gezinslid. Met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar is dit lid het
hogere bij zijn gewijzigde lidmaatschap behorende lidmaatschapsgeld verschuldigd.
Artikel 10 Status algemene ledenvergadering
1. Het besturen van de vereniging geschiedt op grond van de door de algemene
ledenvergadering aangewezen bestuursleden.

2. Het bestuur heeft zijn eigen verantwoordelijkheid tegenover de ALV en de vereniging.
3. Het bestuur is niet verplicht gehoor te geven aan opdrachten van de ALV.
4. Is de ALV het met de door het bestuur gevoerde beleid niet eens, dan kan zij – voor
zover dit binnen haar bevoegdheid ligt – het bestuur van hun taken ontheffen.
5. De ALV kan geen besluiten nemen die in strijd zijn met de statuten, zelfs niet met
eenparigheid van stemmen van alle leden.
6. Als de voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering niet aanwezig is, wordt hij
vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. Als ook de plaatsvervangend voorzitter
niet aanwezig is, neemt het bestuur het initiatief om uit de aanwezige leden een
dagvoorzitter te kiezen.
Artikel 11 Aantasting van besluiten
1. Besluiten in strijd met de wet of de statuten worden als nietig aangemerkt.
2. Bij vernietigbaar om een besluit aan te tasten is een juridische actie nodig van een
belanghebbende (b.v. bestuurders of leden van de vereniging).
3. Procedure voor de vernietiging: binnen een jaar nadat aan het besluit voldoende
openbaarheid is gegeven of, zo deze termijn korter is, binnen een jaar vanaf het moment
dat degene die het besluit wil aantasten, dit besluit kende of daarvan op de hoogte was
gesteld, moet actie worden ondernomen.
4. Laat men het vorenstaande verlopen, dan wordt het besluit als geldig aangemerkt en
kan er geen juridische actie meer ondernomen worden.
5. De gevolgen van de vernietiging van een besluit zijn dat, wanneer het handelen
ondanks de vernietiging van het besluit toch wordt voortgezet, dit handelen ten opzichte
van de bij de vereniging betrokkenen onrechtmatig is en door de rechter kan worden
verboden of aanleiding kan zijn voor het toekennen van schadevergoeding.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade aan en/of zoekraken van hard- en/of
software die eigendom is van een verenigingslid, doch tijdelijk aan een TD medewerker
ter hand gesteld is/zijn om herstellingen aan de ter reparatie gegeven apparatuur te
bewerkstelligen.
2. Het bestuur wijst de leden er nadrukkelijk op dat het kopiëren en het distribueren van
gekopieerde software illegaal is en derhalve niet toegestaan. Het bestuur neemt geen
enkele verantwoording voor zijn rekening noch voor de gevolgen hiervan.
Artikel 13 slotbepaling
1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur op voorstel van
de voorzitter, met inachtneming van het bepaalde in de verenigingsstatuten.

Toelichting bij art. 2 lid 2.
Onder verslag wordt tenminste verstaan een weergave van de genomen besluiten. Het
zal duidelijk zijn, dat de verslagen geen onderwerpen mogen bevatten ten aanzien
waarvan een geheimhoudingsplicht geldt of die in een besloten vergadering zijn
behandeld. Indien gewenst kan in een bijlage bij het verslag, alleen bestemd voor de
leden van het bestuur, een weergave van het vertrouwelijke besprokene worden
vastgelegd.
Toelichting bij art. 8 Bestuursstemming:
Bij een stemming van 3 stemmen voor, 2 tegen en 1 blanco is de meerderheid niet 4,
doch 3, zodat het voorstel nog juist is aangenomen. Want blanco stemmen tellen voor de
berekening van de meerderheid niet mee. Besluiten bij meerderheid betekent namelijk
dat meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen zich over een voorstel
uitspreekt. (een blanco stem is niet geldig, zie ook art.8 lid 1).

