HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE VERENIGING STAALFEDERATIE NEDERLAND

Aangenomen in de
Algemene Ledenvergadering
van 15 juni 2006

BEGRIPSBEPALING
Artikel 1
Het Bestuur stelt vast welke artikelen casu quo producten tot de distributieve handel in wals- en
aanverwante producten moeten worden gerekend.
GELDMIDDELEN
Artikel 2
1. De Algemene Ledenvergadering stelt voor elk verenigingsjaar aan de hand van de begroting van
ontvangsten en uitgaven het totale bedrag dat door middel van jaarlijkse bijdragen moet worden
opgebracht.
2. De contributie moet worden betaald in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar.
3. Het secretariaat is bevoegd na verkregen machtiging van het bestuur voorschotten van de
contributie van de leden te heffen.
4. Het bestuur kan, indien blijkt of naar zijn oordeel te verwachten is dat de jaarlijkse bijdragen niet
voldoende zullen zijn om de kosten van de vereniging te dekken, besluiten tot heffing van
aanvullende bijdragen op basis van een aanvullende begroting.
BESTUUR
Artikel 3
1. Het aantal bestuursleden wordt bij besluit van de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
2. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van

stemmen gekozen. Is bij eerste stemming geen meerderheid verkregen dan volgt herstemming.
3. Tweejaarlijks treden in de Algemene Ledenvergadering bedoeld in artikel 6 van de Statuten
minstens drie bestuursleden af volgens een door het Bestuur op te maken rooster. Aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 4
1. De Algemene Ledenvergadering wordt door of namens het bestuur bijeengeroepen door
schriftelijke oproep aan de leden.
2. De oproep vermeldt de te behandelen onderwerpen.
3. Van de ledenvergadering houdt het secretariaat notulen welke zo spoedig mogelijk aan de leden
in ontwerp worden toegezonden.
4. Ieder lid dat de Algemene Ledenvergadering heeft bijgewoond, is bevoegd om gedurende
veertien dagen na de dag van toezending, schriftelijk bij het secretariaat tegen de inhoud van de
ontwerpnotulen bezwaren in te brengen, onder opgave van de punten welke naar zijn mening
onjuist, onvolledig of ten onrechte niet zijn weergegeven.
5. Worden binnen de gestelde termijn van veertien dagen geen bezwaren ingebracht, dan stelt het
bestuur de notulen vast overeenkomstig het rondgezonden ontwerp.
De punten van de notulen waartegen overeenkomstig deze bepalingen bezwaren zijn ingebracht,
worden in een volgende Algemene Ledenvergadering behandeld en vervolgens vastgesteld.
6. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de branchemanager getekend.
COMMISSIES
Artikel 5
1. Het bestuur kan commissies instellen die het bestuur in bepaalde onderdelen van zijn taak
behulpzaam zijn.
2. Het bestuur kan uit zijn midden een of meerdere leden in iedere commissie benoemen.
3. De voorzitter van de commissie wordt door het bestuur benoemd.
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