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HUISHOUDELIJK REGLEMENT      
 

ARTIKEL 1 
a. Als gevolg van artikel 5 van de Statuten Vereniging Oud Hoorn dienen leden jaarlijks de contributie 
te betalen die bij besluit van de algemene ledenvergadering is vastgesteld. 
Voor de geldende contributiebedragen: zie colofon van het Kwartaalblad. 
b. De vereniging Oud Hoorn kent de volgende soorten lidmaatschap: 

 Gewoon lidmaatschap 

 Jeugd lidmaatschap (tot 23 jaar) 

 Gezinslid, alleen in combinatie met een gewoon lidmaatschap (zonder kwartaalblad). 

 Lidmaatschap voor het leven, voor leden van ouder dan 45 jaar tegen betaling van een 
eenmalig bedrag 

 Lidmaatschap voor het leven, voor leden ouder dan 55 jaar tegen betaling van een lager 
eenmalig bedrag 

 Cadeau lidmaatschap een bedrag voor de tijdsduur van 1 kalender jaar.(1/1-31/12) 
 
ARTIKEL 2 
Bestuursleden kunnen in voorkomend geval publiek optreden of standpunten innemen namens de 
Vereniging, waarbij dat met name aan de orde kan zijn op het terrein waarvoor zij bestuurlijk als 
eerste verantwoordelijk zijn. 
Bestuursleden worden geacht om in zaken met een zwaarwegend belang zo mogelijk vooraf de 
andere bestuursleden te consulteren. 
De voorzitter van een commissie of werkgroep kan in voorkomend geval publiek optreden of 
standpunten innemen namens de Vereniging, waarbij dat uitsluitend aan de orde kan zijn in zaken 
gerelateerd aan het werkterrein van de betreffende commissie of werkgroep en indien vooraf 
afstemming is gepleegd met het bestuurlijk aanspreekpunt van commissie of werkgroep. 
Optreden als hier bedoeld kan uitsluitend, indien de betreffende commissie of werkgroep instemt 
met de inhoud van de boodschap. 
 
ARTIKEL 3 
a.  Leden die de Vereniging Oud Hoorn niet hebben gemachtigd tot automatische incasso, 
krijgen in december een factuur toegestuurd per mail of per post. 
b. Leden die Vereniging Oud Hoorn hebben gemachtigd tot automatische incasso van de contributie 
worden in januari geïnd. 
c. Ter bestrijding van de portokosten vragen wij de leden die buiten Hoorn wonen, € 4,- extra over te 
maken. 
 
ARTIKEL 4  
a. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. D.w.z. dat iemand, die lid wordt lopende het 
verenigingsjaar het volledige contributiebedrag betaalt en alle voordien verschenen kwartaalbladen 
ontvangt. Plus bij gewoon lidmaatschap een extra cadeautje.  
b. Leden, die in november/december lid willen worden, worden de keuze voorgelegd van 
lidmaatschap: per 1 januari nieuwe jaar of met onmiddellijke ingang. Als ze kiezen voor het nieuwe 
jaar, dan krijgen ze het september- of decembernummer alsnog gratis.  
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ARTIKEL 5 
a. De contributie dient uiterlijk voor 1 februari aan Vereniging Oud Hoorn te zijn voldaan. 
b. Indien een lid per 1 februari niet aan de contributieverplichting heeft voldaan wordt het lid hieraan 
per omgaand door Vereniging Oud Hoorn voor de 1ste maal per mail of post aan herinnerd. 
c. Indien een lid, na een 2de herinnering, per 1 juni nog niet aan zijn contributieverplichting heeft 
voldaan volgt per 1 juni een blokkade op toezending van het Kwartaalblad, mailing per Nieuwsbrief 
en op deelname aan alle activiteiten van Vereniging Oud Hoorn. 
d. De blokkade op deelname aan de activiteiten van Vereniging Oud Hoorn en toezending 
Kwartaalblad, mailing Nieuwsbrief wordt opgeheven zodra het lid heeft voldaan aan alle 
contributieverplichtingen. 
e. Indien een lid per 1 juni de contributie nog niet heeft voldaan wordt door of namens het bestuur 
het lidmaatschap opgezegd.  
 
ARTIKEL 6 
Van de aanwezige contante gelden wordt in een kasboek administratie gehouden. 
Dit kasboek is aanwezig in het verenigingsgebouw en wordt bijgehouden door de vrijwilliger die de 
winkel beheert, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Zodra het kasgeld een bedrag van € 500,- overschrijdt wordt de penningmeesteer gevraagd het 
overtollig kasgeld op te halen en bij de bank af te storten. Het minimale restsaldo bedraagt € 200,-. 
Uitgaven voor huishoudelijke doeleinden tot een bedrag van € 25,- kunnen met overleg van de nota 
uit de kas voldaan worden. Voor aankopen die dit bedrag te boven gaan is toestemming van de 
bestuursverantwoordelijke nodig.  
 
ARTIKEL 7 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Vereniging Oud Hoorn. 
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 10 oktober 2020 en 
is per direct geldig. 


