
Huishoudelijk Reglement 

van Camera Club Wageningen 
 

HOOFDSTUK I ALGEMEEN 
 
Artikel 1 
Het interne beheer van Camera Club Wageningen wordt geregeld in dit 
Huishoudelijk Reglement. Hierin worden de bevoegdheden en werkzaamheden van 
het bestuur vastgesteld en verder alles waarvan reglementering gewenst is. Het 
Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de 
Statuten van de vereniging. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist 
het bestuur. 
 
Artikel 2 

Ieder lid ontvangt bij aanvang van het lidmaatschap of na een eventuele wijziging 
een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 
 
 

HOOFDSTUK II DOEL 
 
Artikel 3 

In de Statuten is de algemene doelstelling van de vereniging vastgelegd. 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a. tijdens clubavonden op een opbouwende wijze het fotografisch werk van 
leden te (laten) bespreken door eigen leden of externe deskundigen; 

b. clubleden te laten fotograferen aan de hand van een opdracht of thema; 
c. clubleden te stimuleren tot het samenstellen en vervaardigen van 

klankbeeldseries, zowel individueel als in groepsverband; 
d. inspirerende en professionaliserende clubbijeenkomsten te organiseren, 

verzorgd door eigen leden of externe deskundigen; 
e. onderlinge wedstrijden te organiseren; 
f. leden te motiveren tot deelname aan regionale en landelijke wedstrijden van 

de Fotobond; 
g. exposities te organiseren van zowel individuele leden als van leden in 

clubverband;  
h. onder verenigingsnaam fotowerk van leden in te zenden naar wedstrijden of 

tentoonstellingen. 
 
 

HOOFDSTUK III     LEDEN 
 
Artikel 4 
Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden. Zij die als lid worden 
toegelaten, zijn de contributie voor de nog lopende kwartalen van het 
verenigingsjaar verschuldigd. 
 
Artikel 5 
Zij die als lid zijn geaccepteerd krijgen een lidmaatschapsbewijs. 



 
Artikel 6 
De leden zijn verplicht hun adreswijziging aan de secretaris door te geven. 
 
 

HOOFDSTUK IV   HET BESTUUR 
 
Artikel 7 

Het aantal bestuursleden wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 
Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. De bestuursleden 
worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De voorzitter wordt in functie 
verkozen. De taakverdeling van de overige bestuursleden wordt door het bestuur 
onderling geregeld. De voorzitter vormt met de secretaris en de penningmeester het 
dagelijks bestuur. 
 
Artikel 8 
Bestuursverkiezingen hebben plaats in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
Om bestuurslid te kunnen worden moet men meerderjarig zijn en tenminste één 
jaar lid van de vereniging. 
Bestuursleden worden gekozen uit en door de stemgerechtigde leden van de 
Algemene Ledenvergadering, met een gewone meerderheid van stemmen. Zij 
treden elk jaar af en zijn direct herkiesbaar. 
Kandidaatbestuursleden kunnen worden voorgesteld door het bestuur of door de 
leden. In het laatste geval moet de (tegen)kandidatuur door tenminste vijf leden 
gesteund worden. Deze kan tot de aanvang van de vergadering schriftelijk worden 
ingediend. 
 
Artikel 9 
Het bestuur is belast met de ten uitvoerlegging en handhaving van Statuten en 
Huishoudelijk Reglement, met handhaving van de besluiten van de 
ledenvergadering. 
Het bestuur regelt de taak van ieder bestuurslid, voorzover het Huishoudelijk 
Reglement hierin niet voorziet. 
Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, het lidmaatschap verliest of door ziekte 
verhinderd is zijn taken te volbrengen, worden zijn werkzaamheden door de overige 
bestuursleden waargenomen. Zonodig kan het bestuur bij tussentijdse vacatures 
vervangende bestuursleden aantrekken. Zij zijn tot aan de ledenvergadering niet 
stemgerechtigd in het bestuur. 
De overdracht van gelden en bescheiden geschiedt binnen veertien dagen na 
aftreden van het bestuurslid. 
Het bestuur wordt bijeengeroepen zo vaak als de voorzitter of tenminste drie 
bestuursleden dit wenselijk achten, maar minstens eenmaal in de twee maanden. 
 
Artikel 10 
Spoedeisende gevallen worden door het bestuur behandeld; hiervan wordt in de 
eerstvolgende ledenvergadering verantwoording afgelegd. 
 



Artikel 11 

De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij verleent het woord 
over een aan de orde zijnd onderwerp, in de volgorde waarin dit gevraagd is, tenzij 
de vergadering anders beslist. 
Hij ondertekent de goedgekeurde notulen en is bevoegd alle vanwege de vereniging 
uitgaande stukken mede te ondertekenen. 
 
Artikel 12 

De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie en houdt de 
adressenlijst van de leden bij. Veranderingen hierin geeft hij zo spoedig mogelijk 
door aan de penningmeester. 
Ook verslaat hij de vergaderingen van het bestuur en de ledenvergaderingen. De 
notulen worden, na goedkeuring, samen met de voorzitter ondertekend. 
Minstens zeven dagen voor een te houden ledenvergadering stelt hij de leden 
hiervan in kennis per convocaat. Op de ledenvergadering doet hij mededeling van 
alle ingekomen en uitgaande stukken. Tevens brengt hij verslag uit over het reilen 
en zeilen van de vereniging in het afgelopen jaar (jaarverslag). 
Hij houdt afschrift van alle belangrijke stukken en beheert het archief, dat alle op de 
vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten. 
Namens het bestuur tekent hij alle uitgaande stukken voor de vereniging. 
 
Artikel 13 
De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en 
uitgaven. 
Hij voert de correspondentie die nodig is in verband met het financieel beheer.  
Hij houdt het bestuur regelmatig op de hoogte van de toestand der geldmiddelen. 
Op de jaarlijkse ledenvergadering legt hij rekening en verantwoording af over zijn 
financieel beheer, nadat de boeken vooraf zijn gecontroleerd door een daartoe in 
een voorafgaande ledenvergadering benoemde kascommissie. 
Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de gelden die hij beheert. Hij zorgt voor een 
begroting voor het komende verenigingsjaar, zodat de leden een goed overzicht 
hebben over de uitgaven van het komende seizoen. 
Bij reglementair of tussentijds aftreden legt hij binnen zeven dagen aan de 
kascommissie rekening en verantwoording af en draagt daarna binnen zeven dagen 
middelen en bescheiden over aan de (waarnemend) opvolger. 
De penningmeester is verplicht, zodra hij meer dan € 200,00 in kas heeft, het 
meerdere op de bankrekening van de vereniging te deponeren. 
 



Artikel 14 

Ter controle van de kas wordt door de Algemene Ledenvergadering een 
kascommissie gekozen, bestaande uit twee personen, waarvan er elk jaar één 
aftreedt. 
De kascommissie is verplicht één keer per jaar controle te verrichten, waarvan zij 
een week vantevoren de penningmeester in kennis stelt. Overigens is zij bevoegd 
controle te houden wanneer haar dit gewenst voorkomt, zonder voorafgaande 
kennisgeving. 
De kascommissie brengt op de jaarlijkse ledenvergadering verslag uit van haar 
bevindingen. 
 
 

HOOFDSTUK V  CONTRIBUTIE 
 
Artikel 15 

De contributie van actieve leden en steunleden wordt jaarlijks in de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld, middels het goedkeuren van de begroting voor het 
komende seizoen. Actieve leden t/m 18 jaar betalen de helft van de contributie. 
De contributie dient te worden voldaan vóór 1 oktober van het lopende 
verenigingsjaar. 
 
 

HOOFDSTUK VI ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
 
Artikel 16 

Alle op de ledenvergadering aanwezige leden tekenen de presentielijst. Ieder lid 
heeft het recht zowel mondeling als schriftelijk vragen te stellen. 
 
 
• Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 6 september 1977. 
• Aangevuld met bestuursbesluit dd. 12 oktober 1978. 
• Vastgesteld in de jaarvergadering van september 2001. 
• Aangevuld en herzien, opnieuw vastgesteld in de ledenvergadering dd. 27 mei 

2008. 
• Aangevuld en herzien, opnieuw vastgesteld in de ledenvergadering dd. 9 juni 

2009 
 


