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Fotoclub IMAGE TOTAAL 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Doel:  
 
Art. 1 De fotoclub heeft als doel op een informatieve en interactieve manier elkaar stimuleren  
  en/of motiveren in het uitoefenen van de fotografiehobby.  
 
Vergaderingen en bijeenkomsten: 
 
Art. 2 De vergaderingen worden onderscheiden in algemene ledenvergadering (ALV), clubavonden 

en (dagelijks) bestuursvergaderingen.  
 De clubavonden zijn gewijd aan lezingen, voordrachten, fotobesprekingen, demonstraties, 

workshops, e.d.  
 In de ALV worden de algemene club gerelateerde zaken behandeld in het bijzijn van de 

clubleden, alsmede club gerelateerde zaken behandeld ter besluitvorming.  
 De (dagelijks)bestuursvergaderingen zijn gewijd aan de administratieve en financiële zaken, 

alsmede de voorbereidingen van de clubavonden in het bijzijn van de bestuursleden.   
 
Art. 3 Plaats en tijd van de clubavonden zijn vastgesteld op donderdagavond van 19.30 uur tot ca. 

22.30 uur conform de door het bestuur opgestelde planning die aan de start van het seizoen 
aan ieder lid wordt toegezonden. Bij wijzigingen wordt dit steeds minstens 7 dagen van 
tevoren medegedeeld. In spoedgevallen kan (met uitzondering van de ALV) ook op kortere 
termijn worden bijeengeroepen.  

 
Art. 4 Elk jaar in de maand september wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden. Het 

bestuur brengt daarin verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Tevens stelt het in 
algemene trekken een jaarprogramma vast voor het aanstaande verenigingsjaar dat, samen 
met de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar, moet worden behandeld.  

 
Art. 5 Ieder lid dat op de ALV aanwezig is tekent een presentielijst.   
 
Art. 6 Ter algemene ledenvergadering te behandelen voorstellen, die minimaal 7 dagen van 

tevoren schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend door één van de clubleden, moeten op de 
agenda van de eerstvolgende ALV worden geplaatst.  

 
Art. 7 De activiteiten die worden georganiseerd door de Fotoclub “Image Totaal” zijn in eerste 

instantie bedoeld voor de eigen leden. Eventuele kosten welke  voor eigen rekening komen 
worden tijdig kenbaar gemaakt, tenminste 7 dagen voor de desbetreffende activiteit. De 
doelstelling is dit binnen een range van € 5,00 tot € 20,00 te houden. Deelname door niet-
leden is alleen mogelijk als het maximum aantal deelnemers dat zich voor een activiteit 
heeft opgegeven nog niet is overschreden. Niet-leden betalen een extra bedrag van 
minimaal € 10,00 per keer dat zij deelnemen.  
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Bestuur:  
 
Art. 8  De voorzitter leidt de vergaderingen, bijeenkomsten e.d.  
 Hij/zij regelt met de andere bestuursleden alle zaken van de vereniging. Hij/zij treedt steeds 

in overleg met de andere dagelijks bestuursleden omtrent de dagelijkse gang van zaken in 
de vereniging en stelt samen met de secretaris de agenda’s voor de vergaderingen op.  

 
Art. 9 De secretaris voert de correspondentie en geeft de leden tijdig kennis van te houden 

vergaderingen, bijeenkomsten e.d. Op de ALV in september van elk jaar brengt de secretaris 
namens het bestuur verslag uit omtrent het beleid en de activiteiten van het afgelopen jaar.  

 
Art. 10 De penningmeester is belast met het beheer der gelden van de vereniging en is voor de kas 

aansprakelijk. Op de ALV in september van elk jaar brengt hij/zij schriftelijk verslag uit over 
het beheer der gelden en dient een begroting in voor het komende verenigingsjaar.  

 De gelden moeten zo spoedig mogelijk op een ten name van de vereniging staande 
bankrekening worden gestort, behalve een bedrag voor kasgeld.  

 Tevens zorgt de penningmeester voor het incasseren van de contributie en sponsorgeld. Bij 
het aftreden van de penningmeester zorgt hij/zij ervoor een in goede orde verkerende 
boekhouding te overleggen. Na akkoordbevinding van de kascommissie wordt hij/zij van alle 
verantwoordelijkheid ontheven.  

 
Art. 11 De algemene bestuursleden verrichten die werkzaamheden die niet aan de andere 

bestuursleden zijn toegewezen.  
 
Art. 12  Het rooster van aftreden van het bestuur is als volgt:  

a. In het eerste jaar treden af: voorzitter en 1e algemene bestuurslid. 
b. In het tweede jaar treden af: secretaris en 2e algemene bestuurslid. 
c. In het derde jaar treden af: penningmeester en 3e / 4e algemene bestuurslid.  
Aftredende kunnen zich al dan niet herkiesbaar stellen.  
De termijn waarvoor men gekozen wordt is drie jaar. Het is mogelijk om meer dan twee 
termijnen te dienen in één en dezelfde functie.  

 
Art. 13  De penningmeester is zelfstandig bevoegd tot een uitgave van € 250,-- zonder 

medetekening van een ander bestuurslid. Daarboven heeft de penningmeester een 
handtekening van 2 medebestuursleden nodig.   

 
Overig functies:  
 
Art. 14  Een eventuele webmaster wordt door het bestuur gekozen.  
 
Art. 15 Het bestuur kiest commissie wanneer men dit nodig acht, bestaande uit tenminste één lid. 

Het bestuur kiest iemand uit hun middel die ook zitting neemt in deze commissie als 
hoofdverantwoordelijke. De commissie legt aan het bestuur verantwoording af over hun 
voorstellen en de bijbehorende financiën. Financiële gevolgen worden te allen tijde kenbaar 
gemaakt bij de penningmeester.  

 
  



Huishoudelijk Reglement Image Totaal 
2019 
    

 

 

 3 

Lidmaatschap:  
  
Art. 16  Indien een lid klachten heeft over één of meer medeleden, die een royement ten gevolge 

kunnen hebben, doet hij/zij hiervan schriftelijk, in gesloten envelop, danwel een 
persoonlijke e-mail, mededeling aan het bestuur.  

 
Art. 17 Een lid dat zaken waarvan de bekendmaking de vereniging zou kunnen schaden aan 

buitenstaanders openbaar maakt, kan door het bestuur worden geroyeerd met 
inachtneming van het bepaalde in art. 7 van de statuten.  

 
Art. 18 Zij die worden geroyeerd kunnen door het bestuur weer als lid worden toegelaten zodra de 

redenen die tot het royement hebben geleid niet meer bestaan.  
 
Art. 19 Introductie van niet-leden op clubavonden staat de leden vrij, mits hiervan wel kennis wordt 

gegeven aan het bestuur.  
 Dezelfde persoon kan niet vaker dan 2x kosteloos worden geïntroduceerd. In bijzondere 

gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.  
 
Art. 20  Het bestuur kan, in overleg met de leden, besluiten tot een ledenstop indien zij vindt dat de 

vereniging te groot wordt. In eerste instantie is door het dagelijks bestuur bepaald dat de 
club bij een dertig tal actieve leden een ledenstop invoert. Aanmeldingen nadien worden 
geregistreerd op een wachtlijst waarna op volgorde van aanmeld datum nieuwe leden 
worden toegelaten zodra dit mogelijk is  

 
Stemmingen:  
 
Art. 21 Indien tijdens de bestuursvergaderingen de stemmen staken zal de stem van de voorzitter 

doorslaggevend zijn (de voorzitter heeft in dat geval een extra stem).  
 
Art. 22 Tijdens ledenvergaderingen hebben de leden vermeld in artikel 16 lid 3 en 4 van de statuten 

ieder één stem.  
 Van onwaarde zijn: 

1. Blanco stembriefjes;  
2. Stembriefjes die de persoon niet duidelijk aanwijzen;  
3. Stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal te verkiezen personen. 
 

Contributie 
 
Art. 23 De contributie wordt jaarlijks op de ALV van september bepaald. De contributie per 1 

september 2019 bedraagt € 130,00 per verenigingsjaar (10 maanden). 
 
Art. 24 Bij acceptatie van uw aanmelding door het bestuur, wordt de contributie naar rato in 

rekening gebracht..  
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Art. 25 De contributie wordt voorafgaand aan  ieder verenigingsjaar in september in één keer 
voldaan. In uitzonderlijke gevallen kan hier in overleg met het bestuur  van worden 
afgeweken. Een lid dat in gebreke blijft zijn/haar contributie te voldoen wordt hieraan 
schriftelijk door de penningmeester herinnerd. Volgt op de aanmaning binnen een maand 
geen betaling of schriftelijke verklaring van de reden van het ontbreken daarvan, dan kan 
het bestuur tot royement besluiten.  

 
Art. 26 De contributie wordt besteed aan zaken die het doel van de vereniging dienen, zoals: 

a) Aan de onkosten van de bijeenkomsten, vergaderingen en exposities;  
b) Aan de noodzakelijk te maken secretariaatskosten;  
c) Aan de aanschaf van, vooraf in een vergadering bepaalde, apparatuur;  
d) Lezingen, workshops, e.d.  

 
 
Algemene bepalingen:  
 
Art. 27 Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan personen en/of goederen die is 

ontstaan door het organiseren van of deelname aan fotoclub “Image Totaal” 
clubactiviteiten.  

 
Art. 28 Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door de ALV of de clubavonden, 

bij gewone meerderheid van stemmen.  
 
Art. 29 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, gaan de leden ermee akkoord dat foto’s van 

en door de leden van de club door Image Totaal mogen worden gebruikt voor promotionele 
doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, social media, website en 
weblog.    

 
Voorstellen tot wijziging, die zowel door het bestuur als door de leden kunnen worden ingediend, 
moeten met inachtneming van art. 6 van dit reglement bij de secretaris worden ingediend.  
 
Aldus vastgesteld, ten grondslag van het Huishoudelijk Reglement van fotoclub Image Totaal per  
14 september 2017. 
 
 
Het bestuur:  
Hannie Kant – Voorzitter 
Dirk in’t Hout – Penningmeester 
Walter Sterkenburg – Secretaris 
Erwin van Halteren – Algemeen bestuurslid 
 
Annemieke Slager  - Social Media 
Jos van der Stelt - Webmaster 


