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Huishoudelijk reglement
Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement worden verstaan onder:

• de vereniging : The Flying Dutch;

• de statuten : de statuten van de vereniging;

• de ALV : de algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Rechtspersonen

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 3 van de statuten kan de vereniging bepaalde
verenigingsactiviteiten onderbrengen in volledige rechtsbevoegdheid bezittende lichamen. De statuten
van de op te richten rechtspersonen moeten in hoofdlijnen voorafgaand aan de oprichting van die
rechtspersoon ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd. Wijziging van de statuten van de
hiervoor bedoelde rechtspersonen kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring van die
wijziging door de ALV. Het bestuur van de vereniging ziet erop toe dat het bestuur van de betreffende
rechtspersonen wordt gevormd door het dagelijks bestuur van de vereniging.

Artikel 3 Ledenbestanden

In het ledenbestand van de vereniging worden tenminste de volgende gegevens betreffende de leden
opgenomen: lidnummer, achternaam, voorletters, alsook eventuele voorvoegsels, adres met
woonplaats en postcode, telefoonnummer ,betalingsverplichtingen ,verrichte betalingen.

Artikel 4 Vergoedingen

Gemaakte kosten worden slechts vergoed:

a. voorzover deugdelijk aantoonbaar;

b. voorzover doelmatig en noodzakelijk;

c. mits en voorzover vergoeding uit andere hoofde niet eerder voor de hand ligt en/of mogelijk is
en/of heeft plaatsgevonden;

d. voorzover gemaakt in overleg met en/of in opdracht van de TFD;

Artikel 5 Bestuursvergaderingen

Lid 1

Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of tenminste twee bestuursleden
onder vermelding van de agenda. De oproeptermijn bedraagt tenminste 1 week. Het inbrengen van
nieuwe agendapunten tijdens de vergadering, dan wel het houden van een bestuursvergadering
zonder tijdige oproeping kan alleen geschieden indien een meerderheid van de bestuursleden
daarmee instemt.
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Lid 2

Van elke bestuursvergadering wordt minimaal een besluitenlijst gemaakt, waaraan de actielijst wordt
toegevoegd. Wanneer notulen worden opgemaakt, worden deze doorgenomen op de eerstvolgende
bestuursvergadering en na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Daarnaast
wordt er van iedere bestuursvergadering een presentielijst opgesteld.

Lid 3

Wanneer een lid inzage wenst in de stukken, gemeld bij lid 2, dan kan hij/zij dit schriftelijk aanvragen
bij het bestuur.

Lid 3

Het rooster van aftreden wordt schriftelijk vastgelegd.

Lid 4

Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij een even aantal leden stemt
de voorzitter niet mee. Bij staken van de stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem

Artikel 6 Algemene ledenvergaderingen

lid 1

Onder verwijzing naar artikel 12 lid 1 van de statuten, kunnen algemene ledenvergaderingen
bijeengeroepen worden door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een tien deel gedeelte van de stemgerechtigde leden zoals aangeduid in de statuten, artikel 4 lid 1.

Lid 2

Een lid kan zich door een medelid laten vertegenwoordigen. Een lid kan daarbij slechts voor twee
medeleden als gevolmachtigde optreden.

Artikel 7 Commissies

Lid 1

In het geval dat de ALV overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1 van de statuten een commissie
instelt, wordt de opdracht en taak van de commissie schriftelijk ter kennis van de commissie gebracht.
De ALV kan het formuleren van de opdracht en taak van de commissie aan het bestuur delegeren.

Lid 2

Op een daartoe bij de instelling van de commissie vastgesteld dan wel door de ALV nader bepaald
tijdstip wordt een ingevolge artikel 13 lid 1 van de statuten ingestelde commissie opgeheven. In het
geval, dat een commissie inactief is geworden, wordt deze commissie 12 maanden na de ALV, waarin
zij voor het laatst heeft gerapporteerd of is opgetreden, van rechtswege opgeheven.

Lid 3

Tenzij daartoe bij de formulering van de taak en opdracht uitdrukkelijk aanwijzingen zijn gegeven, stelt
een ingevolge artikel 13 lid 1 van de statuten ingestelde commissie zelf haar werkwijze vast.

Lid 4

De kascommissie bestaat uit 2 leden plus 1 reservelid. Deze laatste maakt deel uit van de
kascommissie die het jaar daarop in functie treedt.


