Huishoudelijk reglement van Ondernemersvereniging MKB Wijchen
ARTIKEL 1.

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1

De vereniging genaamd Ondernemersvereniging MKB Wijchen, hierna te noemen “MKB
Wijchen”, is bij notariële akte opgericht op 12 juli 1979 en is gevestigd te Wijchen.

1.2

MKB Wijchen beschikt over statuten en dit huishoudelijk reglement, gepubliceerd op de
website van MKB Wijchen (www.mkbwijchen.nl).

1.3

Dit huishoudelijk reglement is door de algemene ledenvergadering van MKB Wijchen
vastgesteld op 19 maart 2019.

ARTIKEL 2.

LEDEN

2.1

Aanmelding voor het lidmaatschap van MKB Wijchen geschiedt via een door het bestuur
vastgesteld (digitaal) formulier.

2.2

Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij weigering van toelating kan de
betrokkene binnen één maand schriftelijk bezwaar indienen bij de algemene
ledenvergadering.

2.3

Het lidmaatschap van MKB Wijchen is bedrijfsgebonden. Het lidmaatschap wordt
geregistreerd op de bedrijfsnaam van de onderneming of beroepsbeoefenaar.

2.4

Bij verandering van bedrijfsnaam, contactpersoon, (post)adres en/of andere gegevens die
van belang kunnen zijn voor MKB Wijchen, dient het lid het bestuur in kennis te stellen.

2.5

Door de aanvaarding van het lidmaatschap onderwerpen de leden zich aan de statuten, dit
huishoudelijk reglement en de besluiten van MKB Wijchen.

ARTIKEL 3.

RECHTEN VAN DE LEDEN

3.1

Leden hebben na betaling van de contributie toegang tot de activiteiten en
ledenvergaderingen van MKB Wijchen, waarin zij één stem geldend kunnen maken.

3.2

Per lid mogen maximaal twee bij dezelfde onderneming of beroepsbeoefenaar betrokken
personen aan activiteiten en/of ledenvergaderingen deelnemen, dan wel één bij de
onderneming of beroepsbeoefenaar betrokken persoon en één introducee als bedoeld in
artikel 3.4. Indien het deelnemersaantal boven de twee bedraagt, zal een bijdrage worden
gevraagd op basis van de werkelijke kosten.

3.3

Leden dienen zich aan te melden voor activiteiten en ledenvergaderingen. Indien een lid zich
niet heeft aangemeld maar wel bij de activiteit of ledenvergadering verschijnt, is deelname
niet gegarandeerd. Indien een lid zich voor een activiteit of ledenvergadering heeft
aangemeld en alsnog verhinderd is, moet het lid zich uiterlijk 48 uur van tevoren afmelden.
Indien een lid zich niet of niet tijdig afmeldt, zal het bestuur, behoudens uitzonderingen
zoals een sterfgeval, €50,- in rekening te brengen ter compensatie van gemaakte kosten.

3.4

Met als doel om nieuwe leden te werven, mogen leden kosteloos een introducée
meebrengen naar de activiteiten van MKB Wijchen na voorafgaande aanmelding bij en
goedkeuring door het bestuur. Voorwaarde is dat de introducee een onderneming drijft
en/of beroepsbeoefenaar is en in de voorgaande drie jaren geen lid is geweest van MKB
Wijchen. Een introducée kan éénmalig kosteloos deelnemen aan een activiteit (niet zijnde
een ledenvergadering) van MKB Wijchen.

3.5

Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen voor de toelating van leden en introducées tot
de activiteiten en ledenvergaderingen van MKB Wijchen, zoals bijvoorbeeld een maximum
aantal deelnemers aan de activiteit, het in rekening brengen van (een percentage van) de
werkelijke kosten voor introducees of het tonen van een legitimatiebewijs.

ARTIKEL 4. CONTRIBUTIE
4.1

Leden zijn een contributie verschuldigd voor elk (deel van het) verenigingsjaar dat zij lid zijn
van MKB Wijchen. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

4.2

De contributie voor het lidmaatschap van MKB Wijchen betreft een vast bedrag. De
contributie wordt op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld.

4.3

Nieuwe leden zijn bij aanmelding na 1 juli van enig kalenderjaar slechts de helft van de
volledige contributie over het betreffende aanvangsjaar verschuldigd.

4.4

De leden ontvangen jaarlijks in het eerste kwartaal een factuur voor de contributie. De
factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst aan MKB Wijchen te zijn betaald op het daartoe
opgegeven bankrekeningnummer.

4.5

In geval van overschrijding van deze fatale betalingstermijn is het lid 2% rente verschuldigd
voor elke maand of gedeelte daarvan dat niet (volledig) aan de betalingsverplichting is
voldaan. Voorts is het lid een bijdrage in de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
Voor elke tweede en/of volgende aanmaning door het bestuur wordt €25,- per aanmaning in
rekening gebracht. Bij inschakeling van een incassogemachtigde of advocaat en/of het
treffen van rechtsmaatregelen, zijn de buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan de
daadwerkelijke kosten.

4.6

Restitutie van contributie aan leden is uitgesloten, tenzij het bestuur bijzonder
omstandigheden aanwezig acht.

ARTIKEL 5.

ORDEMAATREGELEN

5.1

Het bestuur kan leden in het belang van MKB Wijchen de toegang tot één of meer van de
activiteiten en/of ledenvergaderingen ontzeggen.

5.2

In het belang van MKB Wijchen kan het bestuur leden schorsen. Het bestuur beslist niet tot
schorsing dan nadat zij het betreffende lid in de gelegenheid heeft gesteld om zich daarover
uit te laten. Het geschorste lid kan binnen één maand, schriftelijk, bezwaar instellen bij de
algemene ledenvergadering. Hangende het bezwaar blijft het lid geschorst.

5.3

Ordemaatregelen laten de betalingsverplichtingen van het lid onverlet. De contributie,
eventueel vermeerderd met rente en kosten, blijft volledig verschuldigd.

ARTIKEL 6. DUUR EN EINDE LIDMAATSCHAP
6.1

Het lidmaatschap van MKB Wijchen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

6.2

Leden kunnen het lidmaatschap tegen het einde van het kalenderjaar opzeggen, door een
tijdige mededeling, schriftelijk of per e-mail, aan het bestuur. Er geldt een opzegtermijn van
één (1) maand. De opzegging dient derhalve uiterlijk op 30 november van het lopende
kalenderjaar door het bestuur te zijn ontvangen. Opzeggingen die ontvangen worden op of
na 1 december van enig jaar worden aangemerkt als opzegging tegen het einde van het
opvolgende kalenderjaar. Het opzeggende lid behoudt de aan het lidmaatschap verbonden
rechten en verplichtingen tot het einde van het lidmaatschap.

6.3

Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid met onmiddellijke ingang opzeggen als het lid
tekort schiet in de nakoming van de financiële of andere verplichtingen. Het bestuur beslist
niet tot opzegging dan nadat zij het lid in de gelegenheid heeft gesteld om zich daarover uit

te laten. Het betreffende lid kan binnen één maand schriftelijk bezwaar instellen bij de
algemene ledenvergadering. Gedurende het bezwaar is het lid geschorst.
6.4

Een lid kan met onmiddellijke ingang door de algemene ledenvergadering uit het
lidmaatschap worden ontzet wegens handelingen in strijd met de statuten, dit huishoudelijk
reglement en/of besluiten van MKB Wijchen en/of als van MKB Wijchen niet kan worden
gevergd dat zij het lidmaatschap laat voortduren.

6.5

Als het lidmaatschap eindigt, eindigen de daaraan verbonden rechten direct. De beëindiging
van het lidmaatschap laat de betalingsverplichting voor het lopende kalenderjaar onverlet.

ARTIKEL 7.

BESTUUR

7.1

Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen, met dien verstande dat
MKB Wijchen telkens streeft naar een bestuur met vijf (5) bestuursleden. Het bestuur
bestaat uit de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

7.2

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt door:
(a)
(b)
(c)
(d)

zijn periodiek aftreden of vrijwillige tussentijdse aftreden;
ontslag verleend door de algemene ledenvergadering;
opzegging van het lidmaatschap door het bestuur dan wel door de aangesloten
onderneming waarbij het bestuurslid is betrokken;
zijn overlijden, faillissement of curatele.

7.3

Het bestuur vergadert zo vaak als zij in het kader van haar taak nodig acht.

7.4

Het bestuur is onbezoldigd en verricht haar werkzaamheden om niet. Het bestuur betaalt
geen contributie. De tijdens de activiteiten en ledenvergaderingen van MKB Wijchen in
redelijkheid door het bestuur genuttigde maaltijden en consumpties komen ten laste van
MKB Wijchen. Het bestuur mag éénmaal per verenigingsjaar op kosten van MKB Wijchen
dineren, mits de verenigingskas dat toelaat.

ARTIKEL 8. ALGEMENE LEDENVERGADERING
8.1

De algemene ledenvergadering wordt ten minste éénmaal per jaar gehouden.

8.2

Stemming over personen geschiedt met gesloten stembriefjes. Stemming over zaken en
alle niet met personen samenhangende onderwerpen geschiedt mondeling, tenzij het
bestuur anders beslist. Als de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

8.3

Als in geval van de benoeming tot bestuurslid of commissielid geen der kandidaten de
meerderheid van de stemmen heeft, dan vindt herstemming plaats tussen de twee
kandidaten met de meeste stemmen. Als de stemmen staken, beslist het lot.

8.4

De algemene ledenvergadering kan slechts geldige besluiten nemen over zaken die op de
agenda vermeld staan. De agenda dient tenminste zeven dagen voor de datum waarop de
algemene ledenvergadering gehouden wordt aan de leden te worden toegezonden.

8.5

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt teruggeblikt op het voorgaande kalenderjaar
en ingegaan op de actuele financiële stand van zaken van MKB Wijchen. Voorts wordt de
jaarrekening van MKB Wijchen over het voorafgegane, voorbije, kalenderjaar vastgesteld.
Het bestuur legt aan de leden een jaarverslag voor over de gang van zaken en het beleid
over het voorgaande kalenderjaar, voorzien van een balans en staat van baten en lasten, een
toelichting en het verslag van de bevindingen van de kascommissie.

8.6

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de kascommissie benoemd, bestaande uit
twee leden, die de financiële stukken over het lopende kalenderjaar zal beoordelen. De
leden van de kascommissie worden benoemd voor twee jaar. Indien te weinig leden zich

kandidaat stellen, zal het bestuur één of twee leden aanwijzen om plaats te nemen in de
kascommissie.

ARTIKEL 9. COMMISSIES
9.1

Het bestuur is bevoegd om commissies in te stellen. Een commissie is te allen tijde rekening
en verantwoording schuldig aan het bestuur.

9.2

Een commissie bestaat uit enkele leden van MKB Wijchen en wordt voorgezeten door een
lid van het bestuur.

9.3

Het bestuur kan opdracht en bevoegdheden van commissies wijzigen.

9.4

Het bestuur kan commissies ontbinden en is bevoegd leden van commissies tussentijds van
hun taken te ontheffen.

9.5

Vergaderingen van commissies worden ten minst eens per jaar gehouden en voor het
meerdere zo vaak als door de voorzitter van de commissie noodzakelijk wordt geacht

ARTIKEL 10. COMMUNICATIE EN PRIVACY
10.1

Leden kunnen hun berichtgeving aan het bestuur van MKB Wijchen richten:
MKB Wijchen
Postbus 262
6600 AG Wijchen
welkom@mkbwijchen.nl

10.2

De gegevens van de leden worden op de website van MKB Wijchen vermeld, met, indien
mogelijk, een link naar de website van het lid.

10.3

Het bestuur gebruikt de gegevens van de leden uitsluitend voor berichtgeving, die direct
verband houdt met MKB Wijchen en de activiteiten en ledenvergaderingen van MKB
Wijchen. De gegevens van leden worden niet als dusdanig aan derden verstrekt.

10.4

Bij het aanmelden voor een activiteit of ledenvergadering van MKB Wijchen wordt/worden
de voor- en achternaam/-namen van de deelnemende personen op de website van MKB
Wijchen vermeld. Indien een deelnemende persoon daartegen bezwaar heeft, kan hij of zij
bezwaar indienen bij het bestuur via bovenvermelde contactgegevens.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1

De vereniging, het bestuur en/of de individuele bestuursleden zijn onder geen beding jegens
de gezamenlijke of individuele leden van MKB Wijchen aansprakelijk voor welke schade dan
ook. De leden nemen voor eigen rekening en risico deel aan de activiteiten en
ledenvergaderingen van MKB Wijchen. Elke aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het
bedrag dat in voorkomend geval door enige verzekering wordt uitgekeerd.

ARTIKEL 12. WIJZIGINGEN
12.1

Wijziging van dit reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering,
mits het voorstel tot wijziging woordelijk bij de agendastukken is gevoegd. Het besluit
wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

ARTIKEL 13. SLOTBEPALINGEN
13.1

Op onderhavig huishoudelijk reglement evenals op alle kwesties verband houdende met en
voortvloeiende uit de activiteiten en ledenvergaderingen van MKB Wijchen is Nederlands
recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de
Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

