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                                 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

                                           ONS Netwerk Schuytgraaf te Arnhem 

 

 

Artikel 1. Naam en oprichtingsdatum 

  De vereniging draagt de naam: Ondernemers Netwerk Schuytgraaf,  

verkorte naam ONS Netwerk Schuytgraaf. 

Zij is opgericht op 17 februari 2015 en is gevestigd te Arnhem. 

 

Artikel 2. Doel     

  Het doel van de vereniging is: 

1. Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten met en voor haar leden 

2. Het versterken van het ondernemersnetwerk 

3. Het ondersteunen en behartigen van de belangen van ondernemers 

4. Het versterken van het ondernemersklimaat in Arnhem-Schuytgraaf 

Voor de uitleg hoe wij dit trachten te bereiken, verwijzen wij naar de  

Statuten artikel 2.2 

 

Artikel 3. Lidmaatschap  

  De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. 

  Gewone leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen met een onderneming 

inde wijk of als ondernemer wonen in de wijk. Ook startende ondernemers kunnen een aanvraag, 

met reden omkleed, indienen. 

  Buitengewone leden kunnen zijn natuurlijke personen, die geen ondernemer zijn, 

  die vanwege een specifieke deskundigheid de vereniging tot nut kunnen zijn. Zij  

  betalen geen contributie. En tenzij ze op uitnodiging bij een bijeenkomst zijn betalen 

ze wel deelname geld voor de bijeenkomsten 

   

  Aanmelding en contributie 

  De aanvraag van het lidmaatschap wordt gedaan bij het bestuur door inzending van 

  het inschrijfformulier, welke op de website geplaatst is.  

Na goedkeuring wordt een factuur voor de contributie toegezonden. Het 

lidmaatschap gaat in na voldoening van het contributiegeld. Voor de hierop volgende 

Jaren geldt dit in feite dus ook. Betalingsregelingen kunnen aangevraagd worden. 

  

De hoogte van het contributiegeld wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering. 

Vanaf het verenigingsjaar 2016 wordt het contributiegeld per kwartaal berekend: 

Het lidmaatschap kan dus ingaan op 1-1, 1-4, 1-7 en 1-10 van het betreffende jaar. 

Wanneer een natuurlijk persoon meerdere ondernemingen voert, geldt het 

lidmaatschap per onderneming. Op deze wijze kunnen meerdere werknemers 

deelnemen aan bijeenkomsten.  

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering  
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alsnog tot toelating besluiten. 

 

 

   Einde lidmaatschap   

  Het lidmaatschap eindigt: 

1. Door opzegging van het lid 

2. Door de dood van het lid of, ingeval van een rechtspersoon, zij ophoudt te 

bestaan. 

3. Door opzegging door de vereniging 

4. Door ontzetting 

Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. 

(Het boekjaar is bij ONS hetzelfde als het kalanderjaar) 

De opzegging geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een  

opzegtermijn van vier weken. 

Een lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang eindigen indien redelijkerwijs van het 

lid niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Voor de beschrijving van de overige punten betreffende het einde van het 

lidmaatschap verwijzen wij naar de Staturen artikel 5.2b t/m 5.5. 

Artikel 4. Bijeenkomsten 

1. De entreegelden worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. 

2. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. Leden krijgen op 

Het entreegeld van de avondbijeenkomsten korting. 

3. Leden en niet leden/introducees hoeven de 1e keer dat zij een bijeenkomst 

bijwonen geen entreegeld te betalen. 

4. Als een lid het thema van een avondbijeenkomst presenteert is hij/zij vrijgesteld 

van entreegeld. 

   

Artikel 5. Bestuur 

  Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, 

  die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. 

  Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden  

  van de vereniging en stelt ook het aantal bestuursleden vast. 

Taken van het bestuur: 

1. Het voorzitten van de vergaderingen 

2. Het besturen van de vereniging 

3. Het vertegenwoordigen van de vereniging 

4. De vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de 

secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de 

penningmeester. 

5. Het sluiten van overeenkomsten. 

6. Het aangaan van specifieke overeenkomsten zoals beschreven inde statuten 

artikel 8.6   
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Voor de gehele beschrijving verwijzen wij naar Statuten artikel 8 t/m 10. 

 

Artikel 6. Algemene Ledenvergadering 

   

  Jaarlijks vindt minimaal één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen  

  zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze  

  termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering 

               brengt het bestuur zijn jaarverslag uit. Het legt de balans en de staat van baten en  

  lasten ter goedkeuring van de algemene ledenvergadering.  

  De stukken dienen door alle bestuursleden ondertekend te worden. 

  De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste  

  twee leden, niet zijnde bestuursleden, die de jaarstukken controleert en, bij gebleken  

  juistheid hiervan, het bestuur decharge verleent.  

  Het bestuur is verplicht alle gevraagde inlichtingen voor dit onderzoek te verschaffen 

  aan de kascommissie. 

  Van de algemene ledenvergadering dienen notulen gemaakt te worden die door de 

  leden vastgesteld dienen te worden. 

   

 

  Bijeenroeping 

1. Het bestuur kan de algemene ledenvergadering, indien zij dit wenselijk vindt of 

op grond van de wet daartoe verplicht is, meerdere keren per jaar bijeenroepen.  

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende gedeelte van de 

stemgerechtigde leden. Zie verdere beschrijving van dit punt in de Statuten 

artikel 15.2 

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke 

mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven 

dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

  Stemgerechtigd 

  In de algemene ledenvergadering hebben stemrecht: 

1. Leden ( Zij die hun contributie betaald hebben, of een betalingsregeling getroffen 

hebben)  

2. Buitengewone leden, hebben geen stemrecht.  

Stemming 

De voorzitter bepaalt de wijze waarop gestemd wordt. 

Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een 

andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn 

stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde 

optreden. 

De volmachten dienen voorafgaande aan de stemming ingediend te worden bij het 

bestuur. 

  

Niet bijzondere besluiten( niet door de wet of de statuten voorgeschreven) worden 

genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
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  Bij staking van stemmen bij verkiezing van personen zie de Statuten artikel 12.5. 

   

  Statutenwijziging 

  Wijziging van de statuten, waaronder ook ontbinding en vereffening, valt kan slechts  

  plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering. 

Bij oproeping tot een algemene ledenvergadering voor statutenwijzing en/of 

ontbinding en vereffening moet, tenminste vijf dagen voor de dag van de 

vergadering, een afschrift van dat voorstel worden neergelegd op een daartoe 

geschikte plek ter inzage voor de leden  tot na afloop van de dag waarop de 

vergadering wordt gehouden. 

Bovenstaande is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering > 50% van 

aanwezige stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit 

tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 

Is dit niet het geval dan kan slechts tot wijziging van de statuten door de algemene 

ledenvergadering worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde 

van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Voor de volledige beschrijving van Statutenwijziging en Ontbinding en vereffening 

verwijzen wij naar de Statuten artikel 16 en 17. 

 

Artikel 7. Reglementen 

 

  De algemene ledenvergadering kan één of meer regelementen vaststellen en  

  wijzigingen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet- of  

   niet volledig wordt voorzien. 

  Voor de overige punten van dit artikel verwijzen wij naar de Statuten artikel 18. 

 

Artikel 8. Slotbepaling  

   

  Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe 

  die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

 
 

  


