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Definities 

In dit reglement wordt onder “I.V.N.” verstaan de vereniging I.V.N. 

Geysteren - Venray. 

 

Artikel 1 

Specifieke middelen conform art. 3.3 van de statuten 

Indien deze zich voordoen zullen die nader worden uitgewerkt in dit 

artikel. 

 

Artikel 2 

2.1 Leden 

De leden en donateurs worden opgenomen in een register, hetgeen 

wordt bijgehouden door de ledenadministrateur. 

 

 

2.2 Opzegging, Schorsing en Ontzetting 

De in art. 8 van de statuten genoemde situaties en daaruit 

voortvloeiende taken kan de Algemene vergadering, al dan niet op 

voordracht van het bestuur, laten uitvoeren door een door haar in te 

stellen commissie. Deze commissie wordt ingesteld voor een door de 

Algemene vergadering gestelde bepaalde tijd. Nadere bepalingen met 

betrekking tot deze commissie worden, indien van toepassing, 

uitgewerkt in dit artikel.  

 

Artikel 3 

Contributies 

De in art. 9.4 van de statuten genoemde contributie wordt jaarlijks in de 

Algemene vergadering vastgesteld. Indien gekozen wordt voor 

indexering geldt als maatstaf het CBS-indexcijfer voor levensonderhoud. 
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Artikel 4 

Algemene vergadering 

 Bij ziekte of ontstentenis van een lid kan het lid een plaatsvervanger 

afvaardigen. 

 

Artikel 5 

5.1 Bestuur  

Zoals in de statuten vermeld hebben de leden van het bestuur een 

zittingstermijn van vier jaren en zijn tweemaal herkiesbaar. 

5.2 Aandachtsgebied 

Het aandachtsgebied van de bestuursleden is vastgelegd in bijlage-A. Het 

rooster van aftreden is opgenomen in bijlage-B.  

5.3 Aandachtsgebied  

Kandidaatstelling voor toetreding als lid van het bestuur wordt in eerste 

aanleg besproken in het bestuur. Na een positieve beoordeling wordt de 

kandidaatstelling voorgelegd aan de Algemene vergadering.  

     

Artikel 6 

Financiële Commissie 

6.1 Leden 

Zoals in de statuten van de I.V.N. bij art. 20.1 vermeld, dient de 

commissie te bestaan uit drie leden. Behalve leden kunnen ook 

donateurs, conform artikel 5 en 6 van de statuten, tot de commissie 

worden toegelaten. 

6.2 Zittingstermijn 

De commissieleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar en 

zijn eenmaal herkiesbaar. Het rooster van aftreden is opgenomen in 

bijlage-C. 

6.3 Werkzaamheden 

De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 

bestuur en brengt van haar bevindingen mondeling en schriftelijk verslag 

uit aan de Algemene ledenvergadering van de I.V.N. 
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Artikel 7 

Overige commissies en werkgroepen 

7.1 Leden 

 Het aantal leden voor deze commissies en werkgroepen moet voldoende 

zijn om de uit te voeren werkzaamheden te kunnen doen. 

7.2 Zittingstermijn` 

De leden worden gekozen voor een termijn van vier jaar en zijn 

tweemaal herkiesbaar. 

7.3 Verantwoording en verslag  

Deze commissies en werkgroepen leggen verantwoording af aan het 

bestuur door middel van een verslag van hun werkzaamheden. 

 

Artikel 8 

Slotbepaling 

8.1 Daar waar in dit reglement wordt gesproken over “schriftelijk” wordt 

mede verstaan electronische communicatie casu quo e-mail. 

8.2 Wijzigingen en/of aanpassingen in het reglement of bijlagen dienen, 

indien van toepassing, op de eerstvolgende bestuursvergadering 

geagendeerd te worden. 


