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H UISHOUDELIJK REGLEMTXT

DE LEDEN

Artikelí.
Lid van de vereniging kunnen zijn:

a. Natuurlijke peÍsonen die gehandicapt zijn.

b. Natuurliike personen die hun mederrve*ing geven aan de doelstelling van de GON, maar niet gehandicaptzijn.

c. Perconen beneden 18 jaar (of die vanwege hun handicap hiennee gelijk te stellen zijn) staan op naam van hun

wettige vertegenwmrdigers ingeschreven.

Artikel2.
Elk lidmaatschap eindi$ * bij opzegging * per éénendertig december van elk jaar, lndien uiterliik een maand voor het
verstrijken van deze datunr de schrifteliike opzegging in het bezit is van de secretaris.

ArtikelS.
Op tÉn januari van elk jaarwordt het totaalaantal leden vastgesteld in verband met de financiële en algemene

administratie van de nationale GON en de GON-Gennep.

Artlkel4.
a. De leden zijn verpliót tot het betalen van een jaarlijkse contributie, zoals die jaarli.iks wordt vastgesteld door de

ledenvergadering, op voorstel van het beshrur.

ArtihelS.
De leden voldoen hun jaarcontributie vmr de laatste dag van de maand februari van het btnefiende iaar.
Nieuw-aangemelde leden voldoen hun contibutie binnen esn maand na aanrnelding.

Artikel6.
Leden die op één januari de jaarcontributie rran het vooraftaande jaar nog verschuldigd ziin, kunnen door het besfuur
om deze reden voorgedragen worden voor onEetting.

AÉikel7.
1. Beëindiging lidmaatsdrap door ontsetting:

a. Op voorstel van het bestuur van de vereniging, na geconstateerd dis&.rndioneren van het lid.

b. Op schriflelijk vezoek van de leden van de veren§ing, Ínits dit vezoek gresdriedt door tenminste vgfiien leden.
2. Binnen een week nadat tot onEetting is besloten geefi het bestuur de betrokkene(n) hiervan kennis bij aangetekend

schrijven.

3. a. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in het tweede lid van dit artikel kan behokkene

door middel van een met redenen omkleed schrijven beroep instellen bijde ledenvergaduing, te adresseren aan

het bestuur.

B .lnfussen is het betrokken lid geschorst, totdat over de onEetting is beslist, overeenkomstig de volgende leden

van dit artikel.



4. lndien het beroepschrtft binnenkomt bii het bestuur, zaldit bermpsdrifr in de eerstvolgende ledenvergadering

worden behandeld.

5. De met reden omklede beslissing van de ledenvergadering op een berwpsctrrifi, als bedoeld in het derde lid van dit

artikel, wordt aan htrokkene door het bestuur schrifielijk medegedeeld binnen een week na de desbetreffende

ledenvergadering.

6. ln geval van onEetting eind§t het lidmaatschap op de dag, waarcp het desbekefiende besluit door de

ledenvergadering wordt g€noÍnen, zodat het ontsette lid, van het $jdstip van het desbeheffende besluit at
onmiddellijk alle redrten verliest ndke aan het lidmaatschap van de vereniging verbonden zijn.

7. lndien de ledonvergadering alsnog besluit de ontrefiing te vemietigen, wordt het lidmaab*ap gea*t zonder

onderbreking te hebben voortgeduurd, zodat in dat gewl alle nechten en plidrten, aan het lidmaats*ap van de

vereniging verbonden, behekking hebbend op hettijdvak van de schorsing, herleven.

8. Het bestuur van de vereniging verplictrt zich tot de uitvoering van het uiteindelijke besluit van de ledenvergadering

in dezen.

TAKEil Etl BË1íOEGDHEDE}'| BESTUUR

ArtikelS.

Tot taken en bevoegdheden bestuur behoren tenminste:

a. Het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging.

b. Het leiden en doen functionercn van de vercniging.

c. Het voeren van plaatselijke en regionale acties.

d. Het voeren van plaaheliike en regionale propaganda.

e. Het zorydragen voor de inning der contributies.

f . Het zorgdragen v@r het nakomen van de verplichtingen ten opzichte van de nationale GON.

g. Het voorhreiden en uitvoeren van besluiten, genomen door de ledenvergadering.

h. Het inri$ten en in standhanden van een archief waarin alle besöeiden beffinde de veren§ing worden

opgenomen.

i. Het naleven en doen naleven van de Safuten en het huishoudelijk reglement van de GoN€ennep.
j. Het naleven en dmn naleven van de besluiten van de ledenvergadering.

k. Het onderhouden van eontacten met andere verenigingen e.q. afdelingen van de GON in de regio.

TAI(EN VAil DE VOORZITTER

Arfikel9.

a. De voozitter is belast met de a§emene leiding van de vereniging.

b. Hij ziet er op toe dat de bestuiten van het bestuur en van de ledenvergadefing tiidig worden uitgevoerd.

c. Hij tekent alle uitgaande sfukken met uiEondering van die bescheiden waarvoor ingevolge een besluit van het

dagelijks bestuur gen handtekening van de voozitter wordt vereist. Hij tekent samen met de penningmeester alle

bes'cheiden die betrekking hebben op het financiële beheer. Hij tekent samen met de secretaris alle overige

bescheiden.

TAKE}I SECRETARIS

AÍtikelí0.
De socretaris is belast met:

?, De zory voor de algemene conespondentie, alsmede de zorg voor convocaties van vergaderingen en het verslaan

daarvan.

b. Het beheer van het archief.

c. Het regelmatig bijhouden van de administratie, voor zover niet van financiële aard.



TAKEN PENNIiIGTEESTER

ArtikelÍí.
1. De penningmeester is verantwoordelijk voor:

a. De inning van de contributies.

b. Het beheer van de getdmiddelen die ter bes*ikking van de veren§ing staan.

c. Het regelrnatig bijhouden van de financiële administratie van de wren§ing.

2. De penningmeester is voor zijn beheer verantwoording versdruldigd aan het besfuur. De penningmeester geefi

desgevraagd trssentijds een financieelovezicht aan het bestuur en tenminste éénmaal per jaar een ovezicht aan

de ledenvergadering.

3. Alle gelden en goederen welke ve*regen worden op de titel G0N€ennep z'tin het onvemeemdbale eigendom van

de GoN€ennep.

Artikel12.
De penningmeester draagt ha$aarl$ks de verschuldigde contributie af aan de nationale GON, telkens voor één maart

en voor één september. De maximale afdracht bedraagt € . ..... (zegge ) per jaar.

t(Ascol{ïRolEcoilffi§slE
Artikel 13.

De kascontrolecommissie van de GON-Gennep heefi tot taak:

a. Het tenminste éffrmad per jaar conhleren van de inkomsten en ui§aven van de penningrneestor, getoetst aan de

jaarlijkse begrcting van de vereniging.

b. Het uitoefunen van eonhole op het geldelijk beheer van de penningmeester.

c. Het tenminste éénmaal per jaar uihrengren van een verslag op de jaarveqadering.

d. Aan het besfuur onmiddelliik kennis geven van eventueel door haar geonstateerde onregelmatigheden.

ALGETENE BEPALIT.IGEN

Artikel í4.
ln aangelryenhe&n waarin dit reglernent niet rooziet kunnen door het bestuur bijzondere rqlementen worden

vastgesteld.

AÉlkel í5.
lMjziging van dit Huishoudelijk Reglement komt tot stand nadat op de vereiste wijze daartoe shekkende voorstellen van

het bes&ur oÍ door de leden zijn ingediend en nadat de ledenvergadering bij tweederde meerderheid van geldige

stemrnen daapmtrent heefr beslisl

§tikel16.
RE§PECT

Elk lid van de vereniging sblt zích te allen tijde respectvol op ten opzictrte van medeleden en anderc gebruikers van de

ruimten van GON Gennep. Communielen is belangdjk en geschiedt op basis van openheid en eerlijkheid. Leden

communiceren met elkaar in plaats van over elkaar . Het gebruik van kwetsende, onbehoorl$ke of betedigende taalis

onareptabel. Pesten, verbaal en ffsiek geweld wordt op geen enkele wijze getolereerd en kan leiden tot royement.

Elk verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en dient zich als zodanig als waardig lid van de vereniging te

gedragen en respectvol metelkaarom te gaan.



Elk lid behoort, gevraagd of ongevraagd, bereid te ziin hand en spandiensten ten behoeve van de vereniging te doen,

vmr zover dit ffsiek gezien rqeliik is.

Een verenigirEslid dient respctvol om te gaan met de e§erdommen \ran zoyvel de vereniging als de persoonlijke

bezittingen van medeleden. Het bestuur zal besluiten het lid aansprakdijk te stellen voor het zoekrakn, bescfradigen of

vemielen ran de eigendornmen van zowelde leden alsvan de vereniging.

ledereen die gebruik maakt van ons verenigingsgebouw wordt geacht zidt aan de regels te houden die de vereniging

hanbert.

leder lid van de vereniging is aanspreekbaar op zijn of haar wangedrag en zalaeh moeten verantwoorden bii het

bestuur indien er sprake is van wangedrag. Het aanspreken en opmerkingen maken van een lid op en m*lid wotdt

sfeng ontraden omdat er juist dan escalaties kunnen ontstaan. Zuclrt eerst drie keer en tel daama tot tien voordat je

reageert.

Kom met geconstateerde probtemen naar het beshrur om de onbtane sihratie op te losen en ga niet zelf proberen dit

op te lossen. Missctrien ziin er door het bestuur wel abpraken gemaaH uaar niet idereen van op de hoo$e is of tpefr

te zijn. ln een dergelijk geval zal het bes&ur beide pariijen horen om tot een oplossing van de ontskne situatie te

komen.

De grebruikers van onze ruimtes dienen de spullen en de ruimbs op fuMntijke wiize achter te laten na gebruik. Zet

gebruikte kopjes en sclrotetties in de afrrasmachine en spoelde gebruikte glazen gred sdtoon. Vooralgeen

kofferesten zo in de afrrasbak sctrudden maar dmr de daarvmr spciale bectter.

De persmn die aËluit, na grebruik van de ruimtes aan het einde van een dagdeel, is veranhnmdeliik persoon als het

gaat om opruimen en aËluiten van de diverse deuren en de pmÉ. PooÉ alleen sluiten op het einde van de dag.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Gennep, 2't maart 2016

H.W.C. van den Bosd!

Voozitter.

P. W. G. Wllems

Secretaris

J.H. van den Elzen

Penningmeester


