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Studiegroep Neurorevalidatie / Keypoint
Artikel 1:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk
reglement.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester.
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen, en
studiedagen. Daarnaast coördineert hij de werkzaamheden van de overige
bestuursleden en de eventuele commissies ( artikel 7).
Bij ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de vice-voorzitter.
De secretaris is belast met het opstellen van de notulen van bestuurs- en
ledenvergaderingen. Het redigeren en verzenden van uitgaande stukken en
circulaires.
Hij verzorgt het jaarverslag van het secretariaat en houdt het verenigings- archief
bij.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële- en de ledenadministratie
van de vereniging. Hij verzorgt jaarlijks een financieel verslag en stelt de begroting
voor het komende jaar op. Hij int de contributie en eventuele andere ontvangsten
van de vereniging. Hij is niet verantwoordelijk voor tekorten die buiten zijn
toedoen zijn ontstaan. Naast de penningmeester kan een ander bestuurslid met
procuratie belast worden.

Artikel 2:
2.1.
2.2.
2.3.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Contributie en donatie.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering
vastgesteld op basis van de door de penningmeester ingediende en goedgekeurde
begroting.
Contributies dienen uiterlijk voor het einde van de maand februari door de
penningmeester ontvangen te zijn.
Na ontvangst van de contributie worden KEYPOINTS en op naam gestelde
uitnodigingen voor studiedagen, tevens toegangsbewijs, aan de leden toegezonden.
Alle kosten die ontstaan door te late betaling komen voor rekening van het
betreffende lid.
De hoogte van donaties en introducties wordt jaarlijks door de penningmeester
voorgesteld.
Op het adreslabel staat tevens het persoonlijk lidmaatschapsnummer vermeld.
Hiermee hebben leden toegang tot onder andere het forum op de website.

Artikel 4:
4.1.

Leden en ereleden.

Lid kan eenieder worden die voldoet aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn in
artikel 4 van de statuten.
Het bestuur kan de algemene ledenvergadering voorstellen een lid, op grond van
verdiensten voor de vereniging, te benoemen tot erelid.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

Artikel 3:
3.1.

Taken van het bestuur.

Vergoedingen.

Aan de leden van het bestuur worden onkosten, gemaakt voor de vereniging,
vergoed.

4.2.

Het bestuur kan vergoedingen toekennen aan redactieleden en anderen die
werkzaamheden voor de vereniging verrichten.

Artikel 5:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Keypoint verschijnt minstens drie maal per jaar.
De redactieleden wijzen zelf een lid aan welke het secretariaatsadres van de
Keypoint-redactie voert.
De redactie beslist over de omvang en inhoud van het orgaan, met dien verstande,
dat mededelingen van het bestuur steeds opgenomen worden.
Nieuwe redactieleden worden door de redactie benaderd.
Indien nodig woont een bestuurslid de redactievergaderingen bij.
Indien nodig woont een redactielid de bestuursvergadering bij.

Artikel 6:
6.1.
6.2.
6.3.

7.2.

Commissies.

Het bestuur kan, wanneer noodzakelijk, een commissie in het leven roepen.
Tijdelijke commissies worden door het bestuur benoemd, blijvende dienen door de
algemene ledenvergadering benoemd te worden.
Een commissie bestaat tenminste uit drie leden die in onderling overleg een
voorzitter kiezen.

Artikel 8:
8.1.

De kascommissie.

De kascommissie wordt benoemd door de algemene ledenvergadering en bestaat uit
twee leden en een plaatsvervangend lid. De leden hebben ieder twee jaar zitting op
voorwaarden dat zij niet in hetzelfde jaar aftreden.
Het plaatsvervagend lid neemt het volgende jaar de plaats in van het aftredende
lid, terwijl er een nieuw plaatsvervangend lid benoemd wordt.
De kascommissie brengt de ledenvergadering verslag uit van hun bevindingen en
stelt dan de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid.

Artikel 7:
7.1.

Het verenigingsorgaan ‘Keypoint’.

Wijziging van het huishoudeljik reglement.

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement zijn mogelijk op voorstel van het
bestuur.
8.2. De algemene ledenvergadering stelt deze vast. Wijzigingen worden aangenomen bij
een gewone meerderheid van stemmen.
8.2.1. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

