
 
 

Huishoudelijk reglement overeenkomstig artikel 16 van de statuten 
van de Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn (ASVA) 
behorende bij de akte van oprichting de dato 26 november 2015 
Goedgekeurd door de algemene  ledenvergadering van de ASVA op 15 maart 2016 
 
 
Art. 01  De Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn (hierna te noemen: 

ASVA) is opgericht op 26 november 2015.  
Art. 02  De leden zijn hoofdzakelijk woonachtig in de gemeente Alphen aan den Rijn. 
Art. 03 Naast zelfstandige leden kent de ASVA (partner-)leden die woonachtig zijn op 

hetzelfde adres. 
Art. 04 voor de beide categorieën van leden genoemd in art. 03 van dit reglement 

wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering van de ASVA een 
afzonderlijk bedrag aan contributie vastgesteld. 

 De contributie dient uiterlijk bij het begin van het boekjaar te worden voldaan 
doormiddel van een te verstrekken machtiging dan wel door overboeking naar 
de bankrekening van de ASVA. 

 In het geval dat een lid zijn lidmaatschap beëindigt als gevolg van vernietiging 
door de algemene ledenvergadering op grond van artikel 8 van dit reglement 
kan het betreffende lid gehele of gedeeltelijke teruggave van contributie 
vorderen. De gehele of gedeeltelijke terugvordering is afhankelijk van het 
tijdstip van aanzegging van de in artikel 8 van dit reglement genoemde 
maatregel en het tijdstip van de vernietiging van onderhavig besluit.  

Art. 05 Het aan- en afmelden door leden van het lidmaatschap dient bij voorkeur te 
geschieden bij de ledenadministrateur van de ASVA.  

Art. 06 Opzegging van het lidmaatschap van de ASVA door een lid kan op grond van 
artikel 7 van de statuten van de ASVA slechts geschieden tegen het einde van 
een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één 
maand. 

Art. 07 Op grond van artikel 7 lid 11 van de statuten kunnen leden die na twee 
schriftelijke aanmaningen hun financiële verplichtingen ten opzichte van de 
ASVA niet nakomen zonder tussenkomst van de algemene ledenvergadering 
van de ASVA door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet.  

Art. 08 Op grond van artikel 7 lid 9 van de statuten van de ASVA kan het bestuur van 
de ASVA leden die het bepaalde in artikel 8 lid 1 van de statuten overtreden 
berispen, schorsen of voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap aan de 
algemene ledenvergadering van de ASVA.  



De schorsing duurt ten hoogste een jaar. Indien het bestuur in die periode de 
geschorste niet voor ontzetting heeft voorgedragen aan de algemene 
ledenvergadering vervalt de schorsing. Aan ontzetting gaat altijd schorsing 
vooraf.  
Tenzij de belangen van de vereniging hierdoor ernstig worden geschaad, 
bedraagt de termijn tussen schorsing en ontzetting ten minste twee maanden. 
Berisping, schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap van een lid van de 
vereniging dient schriftelijk bij aangetekende post plaats te vinden onder 
vermelding van de reden(en) van berisping, schorsing of ontzetting uit het 
lidmaatschap. Bij schorsing worden de rechten van het betreffende lid 
gedurende de periode van schorsing opgeschort.  

 Het berispte of geschorste lid van de ASVA heeft het recht zijn berisping of 
schorsing voor vernietiging voor te leggen aan de algemene ledenvergadering 
van de ASVA.  
Het betreffende lid is gerechtigd om in de algemene ledenvergadering van de 
ASVA waarin zijn/haar berisping, schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap 
wordt behandeld verweer te voeren of namens hem/haar te laten voeren. 
Leden van de ASVA die op grond van artikel 7 van dit reglement zijn ontzet uit 
het lidmaatschap van de vereniging kunnen op grond van artikel 7 lid 11 van 
de statuten van de ASVA geen beroep doen op de hiervoor beschreven recht 
van vernietiging door de algemene ledenvergadering. 

Art. 09 De leden hebben het recht deel te nemen aan de activiteiten die door of 
namens de ASVA worden georganiseerd. 

Art. 10 Het bestuur kan bij de ledenvergadering leden met een bijzondere verdienste 
voor de ASVA voordragen als erelid van de vereniging. Dit erelidmaatschap 
eindigt bij het beëindigen van het lidmaatschap van de ASVA.  

Art. 11 Het bestuur van de ASVA zal krachtens artikel 13 van haar statuten uit 
minimaal drie (3) personen bestaan, inclusief een dagelijks bestuur.  
Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen, te weten de voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester die in functie worden benoemd door de 
algemene ledenvergadering van de ASVA.   

 De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks het aantal bestuursleden vast. 
De zittingstermijn van de bestuursleden bedraagt drie (3) jaar. Aftredende 
bestuursleden kunnen worden herbenoemd. 

 De algemene ledenvergadering van de ASVA is bevoegd tot benoeming en 
ontslag van bestuursleden. Elk lid van de ASVA is gerechtigd voorstellen te 
doen voor te benoemen bestuursleden. 

 De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster 
van aftreden. 

Art. 12 De ASVA wordt vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.  
Art. 13 De voorzitter stuurt de ASVA aan en zal, waar nodig en gewenst, aanwezig zijn 

bij activiteiten die namens of mede namens de ASVA plaatsvinden. 
Art. 14 De secretaris verzorgt de algemeen gebruikelijke taken. Hij kan de redactie en 

de verspreiding van publicaties en berichten delegeren dan wel overdragen 
aan een ander bestuurslid. In overleg met de voorzitter stelt de secretaris de 
agenda’s van vergaderingen op. 



Art. 15 De ledenadministrateur houdt de ledenadministratie bij  en draagt zorg voor 
de lijsten van relaties, de vrijwilligers en de bezorgers. Daarnaast draagt hij 
zorg voor diverse overzichten, waaronder de verzend- en bezorglijsten van het 
periodiek Seniorennieuws. 

Art. 16 De penningmeester verzorgt, naast de algemeen gebruikelijke taken, de 
contacten over subsidieverlening met de gemeente en de Stichting OSO.  

Art. 17 Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt een 
algemene vergadering, de jaarvergadering, door het bestuur uitgeschreven. 
In de jaarvergadering komen ten minste aan de orde: 
a. Het jaarverslag van het bestuur en de rekening en verantwoording met 

het verslag van de financiële commissie; 
b. De benoeming van de financiële commissie voor het volgend boekjaar; 
c. De begroting voor het lopende en komende boekjaar, inclusief voorstel tot 

vaststelling van de contributie; en 
d. Voorziening van eventuele open plaatsen in het bestuur. 
Voorts komt de algemene ledenvergadering bijeen als het bestuur zulks 
wenselijk acht, dan wel indien vijf procent (5%) van het aantal op het moment 
van de aanvraag geregistreerde leden van de vereniging zulks aan het bestuur 
kenbaar maakt. In dit laatste geval roept het bestuur binnen vier (4) weken na 
ontvangst van het verzoek een algemene ledenvergadering bijeen. 
De oproeping voor een algemene ledenvergadering vindt plaats doormiddel 
van een oproep in het ledenkatern van de ASVA in het periodiek 
Seniorennieuws en op de website van de ASVA. Naast de oproep tot de 
algemene ledenvergadering wordt de agenda van de algemene 
ledenvergadering bekend gemaakt. 
De onderliggende stukken van de vergadering worden zoveel mogelijk op de 
website van de ASVA geplaatst. Gepubliceerde en niet gepubliceerde 
vergaderstukken worden op verzoek door de secretaris aan een lid verstrekt 
tenzij de verstrekking daarvan de belangen van de vereniging kan schaden. 

Art. 18 De financiële commissie bestaat uit twee leden en een reserve lid.  
Zij worden door de algemene ledenvergadering gekozen. Elk jaar treedt één 
commissielid af en treedt het reserve lid in de plaats van het afgetreden 
commissielid. 
De commissie doet verslag in de algemene jaarvergadering. 

Art. 19 Voorstellen en kandidaatstellingen door leden dienen uiterlijk zeven dagen 
voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris binnen te zijn. 

Art. 20 Stemmingen over zaken en/of personen vinden mondeling plaats. 
Stemmingen over meer dan één persoon voor dezelfde functie vinden 
schriftelijk plaats. 

Art. 21 Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen die zich bezighouden met 
belangenbehartiging van de leden. Van elke commissie zal minimaal één 
bestuurslid deel uit maken. 

Art. 22 Het bestuur is bevoegd bestuursleden of leden af te vaardigen naar de 
Stichting OSO en haar commissies en afgevaardigden te benoemen voor zetels 
in adviesraden, die advies uitbrengen over zaken die betrekking hebben op 
het belang van leden. 



Art. 23 Slechts de ledenvergadering is bevoegd, met inachtneming van de statuten, 
wijzigingen in het huishoudelijk reglement goed te keuren en/of te wijzigen. 

Art. 24 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzien beslist het bestuur. 
Art. 25 De statuten van de ASVA en het huishoudelijk reglement worden gepubliceerd 

op de website van de ASVA en kunnen, tegen vergoeding van de kosten voor 
duplicering en verzending, door de secretaris van de ASVA aan de het lid dat 
daarom verzoekt worden verstrekt. 

  
 
Alphen aan den Rijn, 15 maart 2016 


