Huishoudelijk reglement
Artikel 1. Van de leden
Als lid kunnen worden toegelaten personen die tenminste 18 jaar oud zijn.
De leden zijn verplicht hun adreswijziging aan de secretaris schriftelijk te melden.
Leden die hun verplichtingen jegens de vereniging niet nakomen dan wel de vereniging of medeleden
benadelen, kunnen door het bestuur van het lidmaatschap vervallen worden verklaard.
Het besluit moet schriftelijk aan het lid worden medegedeeld. Het lid heeft het recht van beroep op de
algemene ledenvergadering. Het beroep moet worden ingesteld binnen drie weken na het verzenden
van de brief van het bestuur waarin de vervallenverklaring is medegedeeld. Het beroep wordt schriftelijk
ingesteld bij de secretaris van het bestuur.
De vervallenverklaring wordt van kracht indien niet binnen de voorgeschreven termijn beroep is ingesteld
of anders door verwerping van het beroep door de algemene ledenvergadering.
Artikel 2. Contributie en lidmaatschap
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Op de ledenvergadering wordt de contributie van dat
jaar vastgesteld.
Degene die het lidmaatschap heeft aangevraagd zal door het bestuur worden uitgenodigd tot
contributiebetaling over te gaan, waarbij de datum van bijschrijving op de hoofdrekening van de PCN de
ingangsdatum is van het lidmaatschap.
Onder verwijzing naar artikel 3 van de statuten kan het bestuur besluiten deze uitnodiging tot
contributiebetaling niet te verzenden om haar moverende redenen. De aldus door het bestuur
afgewezen aanvrager heeft de mogelijkheid de aanvraag op de Algemene Ledenvergadering in
stemming te brengen.
Bestaande leden dienen hun contributie te betalen voor 1 juni van ieder jaar. Indien de contributie niet
tijdig is ontvangen wordt drie euro extra in rekening gebracht en dient het bedrag voor 1 juli te zijn
bijgeschreven. Wordt ook die termijn overschreden dan treedt artikel 1 van het huishoudelijk reglement
in werking.
Artikel 3. Van het bestuur
Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid periodiek af. Hij is terstond herkiesbaar. Van de periodieke
aftreding wordt door het bestuur een rooster gemaakt. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. De voorzitter heeft de leiding van alle
vergaderingen. Hij is bevoegd de uitoefening van zijn functie tijdelijk en geheel of gedeeltelijk aan een
ander bestuurslid over te dragen.
Artikel 4. Kascommissie
Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een kascommissie benoemd tot onderzoek van het geldelijk
beheer en de daaromtrent door het bestuur af te leggen rekening en verantwoording.
Artikel 5. Jaarvergadering
Jaarlijks wordt vóór 15 maart een algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur brengt op die
vergadering een jaarverslag uit over het voorafgegane jaar en legt rekening en verantwoording af over
het geldelijk beheer. De kascommissie brengt op die vergadering verslag uit. Goedkeuring door de
vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt tot décharge van het bestuur.
Artikel 6. Slotbepaling
In spoedeisende gevallen waarin niet is voorzien door de wet, de statuten of dit reglement kan het
bestuur voorlopige beslissingen nemen, die van kracht blijven totdat op een ledenveragdering anders
wordt beslist.

