Huishoudelijk reglement Nivon Bergsportgroep Rotterdam – update 1 juli 2020

Nivon Bergsportgroep Rotterdam
H U IS HO U D E L I.J K REGLEMENT
Artikel 1.
Naam en zetel
Sinds november 1972 bestaat de "Nivon-bergsportgroep Rotterdam”, verder in dit huishoudelijk
reglement aangeduid als bergsportgroep of BSG. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Artikel 2.
Doelstelling.
De bergsportgroep stelt zich ten doel informatie te geven over bergsport en de mogelijkheid te
bieden takken van deze sport te beoefenen, alsmede de voorbereidingen daartoe om dit mogelijk te
maken.
Dit met inachtneming van hetgeen vermeld slaat in de relevante artikelen van de statuten van het
NIVON.

Artikel 3.
Middelen.
De bergsportgroep tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door :
1 - het geven van cursussen en het vormen van kader
2 - het organiseren van lezingen, film- en thema-avonden;
3 - het uitgeven van een digitale Nieuwsbrief, het onderhouden van een eigen website alsmede
informeren via het BSG e-mail leden + geïnteresseerde bestand.
4 - het organiseren van klimkampen, wandeltochten en andere buitensport-activiteiten welke nodig
zijn om de doelstelling te verwezenlijken
Artikel 4.
Doelgroep.
1 - Aan de activiteiten georganiseerd door de bergsportgroep kunnen alle NIVONleden meedoen.
2 - Als kennismaking kunnen ook niet-Nivon-leden aan activiteiten georganiseerd
door de bergsportgroep meedoen.
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Artikel 5.
Groepsjaar.
Het groepsjaar en het boekjaar lopen van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 6.
Bindende regels
1 - De bindende regels voor de leden van de bergsportgroep steunen op :
A - de statuten van het Nivon;
B - het huishoudelijk reglement van het NIVON;
C - het beleid van de Nivon afdeling Rotterdam
D - het huishoudelijk reglement van de bergsportgroep;
E - de besluiten van een algemene ledenvergadering van de bergsportgroep.
2 - Het bestuur van de bergsportgroep is over haar beleid verantwoording schuldig aan het bestuur
van afdeling-Rotterdam.

Artikel 7.
Leden.
1 - Leden van de bergsportgroep zijn zij, die bij voorkeur lid zijn van het NIVON en BSG contributie
betalen, en minimaal 14 jaar zijn. Indien men geen Nivon lid is, dan kan men wel BSG lid worden,
mits men een hogere BSG contributie betaalt.
2 – Nivon leden, die lid zijn of willen worden van de BSG gaan vanaf 26 jaar contributie betalen en
per huishouden is dit maximaal twee maal het jaar-contributie bedrag. Leden die niet lid zijn van het
Nivon betalen een hogere BSG contributie en per huishouden is dit maximaal twee maal deze hogere
jaar-contributie.
3 – Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 3l december. Zij, die als lid wensen toe te
treden, kunnen zich ten alle tijde bij het bestuur aanmelden. De BSG contributie dient bij
vooruitbetaling te worden voldaan. De leden verbinden zich bij tussentijds toetreden voor hun
gehele bijdrage oven het lopende jaar, indien dit toetreden vóór 1 juli plaatsvindt.
De leden, welke na 1 juli toetreden, verbinden zich slechts voor de helft van hun bijdrage.
4 - Leden van de bergsportgroep, die tevens lid zijn van het Nivon, hebben stemrecht op de
algemene ledenvergadering van de bergsportgroep.
5 – Nieuwe leden worden er op attent gemaakt dat het Huishoudelijk Reglement te raadplegen is op
de website.
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Artikel 8.
Beëindiging van het lidmaatschap.
Het lidmaatschap eindigt:
1 - Op de dag dat men het BSG-Lidmaatschap opzegt.
2 - Bij niet-betalen van de BSG contributie.
3 - Op 31 december van het jaar, waarin vóór de 1ste december een schriftelijke opzegging bij het
bestuur is ingediend.
4 - Krachtens een besluit, op voorstel van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden,
genomen ter algemene ledenvergadering bij meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte
stemmen, ter zake van wanbetaling of handelingen in strijd met de belangen van de bergsportgroep,
Tegen het in het voorgaande lid genoemde besluit, kan betrokkene in beroep gaan bij het bestuur
van de Afdeling Rotterdam.
Artikel 9.
De organen.
De bergsportgroep kent de volgende organen;
1 - Het bestuur.
2 - In te stellen commissies, zoals bijvoorbeeld een wandel-commissie..
N.B.: daar waar hij staat dient hij/zij gelezen te worden.

Artikel 10.
Het bestuur,
1 - De algemene leiding berust bij het bestuur hetwelk is samengesteld uit tenminste 3 en ten
hoogste 7 leden. Het bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en eventuele overige leden.
2 - De leden van het bestuur worden op de algemene ledenvergadering gekozen.
De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden worden bij voorkeur ook gekozen,
maar bestuursfuncties mogen ook onderling worden verdeeld.
3 - De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna herverkiezing mogelijk is met dien
verstande, dat na een aaneengesloten zittingsperiode van 6 jaar niet direct herverkiezing mogelijk is,
tenzij de ALV anders beslist.
Vacatures door tussentijdse aftreding van bestuursleden worden bij de eerstvolgende algemene
ledenvergadering opgevuld. Vervangende bestuursleden maken de zittingsperiode van hun
voorgangers vol.
4 - Voor elke vacature maakt het bestuur een aanbeveling van tenminste 1 lid, terwijl de leden het
recht hebben deze aanbeveling uit te breiden door het schriftelijk opgeven van namen en wel vóór
de aanvang van de te houden vergadering.
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Een aanbeveling van de leden dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de kandidaat, dat
deze een eventuele benoeming aanvaardt. Een kandidaat moet lid van het Nivon zijn of bereid zijn lid
te worden.
5 - De voorzitter en de secretaris, of door hen aangewezen afgevaardigden, vertegenwoordigen de
bergsportgroep.
Alle voor de groep bindende stukken worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en
waar het financiële aangelegenheden betreft eveneens door de penningmeester
6 - Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering voor de door haar
georganiseerde activiteiten .

Artikel 11.
Taakomschrijving bestuur .
1 - Het bestuur is na de algemene ledenvergadering de hoogste macht en is als zodanig tot het
nemen van alle beslissingen, waarvan het bestuur meent dat zij bijdragen tot de verwezenlijking van
de doelstelling van de bergsportgroep en voor zover deze niet in strijd zijn met de statuten en het
huishoudelijk reglement van het NIVON en het beleid van de Afdeling Rotterdam, nog met het
huishoudelijk reglement van de bergsportgroep en met de beslissing van de algemene
ledenvergadering, gerechtigd .
2 - Het bestuur is gehouden de besluiten van de algemene ledenvergadering uit te voeren.
3 - Het bestuur benoemt de nodig geachte commissies, commissieleden, werkgroep leden en andere
met een bijzondere taak belaste functionarissen.
4 - Het bestuur heeft de taak , mensen welke willen meewerken aan de doelstelling van de
bergsportgroep, daartoe de mogelijkheid te bieden.

Artikel 12.
De voorzitter.
De voorzitter is bij elke officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van het bestuur, tenzij de
voorzitter deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. De voorzitter regelt en leidt de
werkzaamheden en vergaderingen van het bestuur, alsmede van de algemene ledenvergadering. De
voorzitter regelt in overleg met de secretaris de agenda's van de vergaderingen.
De secretaris.
De secretaris verricht ondermeer de volgende werkzaamheden:
1 - De secretaris voert de correspondentie in overleg met en uit naam van het bestuur.
2 - De secretaris houdt afschrift van alle ingaande-, uitgaande en interne stukken en bewaart alle
stukken bij voorkeur digitaal op overzichtelijke wijze.
3 - De secretaris zorgt voor de notulen van alle vergaderingen en is verder belast met het maken van
een jaarverslag, dat de secretaris in de jaarlijkse algemene ledenvergadering toelicht.
4 - De secretaris zorgt voor de bekendmaking van datgene waarvan bekendmaking door dit
reglement wordt gevorderd alsmede van datgene, waarvan het bestuur publicatiewenselijk acht.
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5 - De secretaris houdt de ledenlijst bij en houdt de penningmeester van veranderingen in die lijst op
de hoogte.
De penningmeester .
De werkzaamheden van de penningmeesterzijn onder meer:
1 - Het zorgen voor de kas, die de penningmeester in overleg met het bestuur beheert.
2 - Het innen van contributie, donaties, subsidies en schenkingen, het administreren van ontvangsten
en uitgaven, alsmede van hetgeen door aanschaffing wordt verkregen, of van andere op wettige
wijze door de bergsportgroep ontvangen baten.
3 - Het bewaren van de binnen gekomen stukken en het houden van kopie van de van hem uitgaande
correspondentie.
4 - Het na het einde van het boekjaar opmaken van een jaarrekening over het afgelopen jaar, welke
in de algemene ledenvergadering wordt, behandeld, na uitgebracht verslag van de kascontrole
commissie.
Deze jaarrekening moet tenminste twee weken van tevoren ter lezing aan het bestuur worden
gezonden.
5 - Het na het einde van het boekjaar opmaken van een ontwerpbegroting voor het volgende jaar,
welke tenminste twee weken voor de te houden algemene ledenvergadering door het bestuur
bekrachtigd dient te worden. Deze begroting wordt op de algemene ledenvergadering in behandeling
genomen.

Overige bestuursleden.
De overige bestuursleden zullen de hen (en met hun toestemming) opgedragen werkzaamheden zo
goed mogelijk uitvoeren en daarvan op geregelde tijden, in leder geval jaarlijks, verslag uitbrengen
op een daartoe te houden bestuursvergadering.
Artikel 13.
Bestuursvergadering.
1 - Bestuursvergaderingen worden belegd, wanneer de voorzitter dit bepaalt, zomede wanneer twee
bestuursleden het verlangen tot vergaderen aan de voorzitter kenbaar maken.
2 - De bestuursleden worden tenminste één week van tevoren door de secretaris opgeroepen, onder
opgave van de te behandelen punten en van datum, plaats en uur der vergadering.
3 - Een bestuursvergadering kan slechts bindende besluiten nemen, indien meer dan de helft van het
aantal bestuursleden aanwezig is.
4 - Bestuursbesluiten worden genomen bij enkelvoudige meerderheid der stemmen.
5 - In een bestuursvergadering kan worden gestemd over personen, doch schriftelijk.
6 - Het bestuur is gerechtigd, ieder persoon tot het bijwonen van een bestuursvergadering uit te
nodigen, door wie het bestuur meent geadviseerd te kunnen worden inzake onderwerpen, welke in
de vergadering aan de orde komen.
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Artikel 14.
De bergsportwerkgroep.
Dit artikel komt te vervallen.

Artikel 15.
De algemene ledenvergadering.
1 - Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
2 - Ieder jaar, zo spoedig mogelijk na het einde van het. boekjaar, doch uiterlijk 4 maanden na het
einde van het jaar, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waartoe alle leden tenminste
14 dagen van tevoren een uitnodiging ontvangen, met daarbij gevoegde agenda.
Deze agenda bevat in elk geval de volgende punten :
A - bespreking van het jaarverslag van de secretaris
B - bestuursverkiezing;
C - bespreking van het jaarverslag van de penningmeester en van de begroting voor het
volgende jaar
D - behandeling van het schriftelijke verslag van de kascontrole-commissie en benoeming van
een nieuwe kascontrole-commissie voor het volgende jaar (bestaande uit 2 leden);
E - bespreking van de plannen voor het volgende jaar.
3 - Verder zullen de leden in vergadering bijeen worden geroepen :
A - Op initialief van de voorzitter of van een meerderheid van het bestuur;
B - Op verzoek van 20 leden, of - indien het aantal leden minder dan 80
bedraagt - op verzoek van het vierde deel- van het aantal.
4 - Stemgerechtigd zijn leden ( zie ook artikel 7 lid 4 ).
Besluiten worden genomen bij enkelvoudige meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen is
gesteld in artikel 8, lid 4 en artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de bergsportgroep.
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
Bij het staken van de stemmen volgt herstemming, staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.

Artikel 16.
Digitale Nieuwsbrief en website
1. Digitale Nieuwsbrief
De digitale Nieuwsbrief wordt 2 tot 4 maal per jaar uitgegeven; extra Nieuwsbrieven kunnen
worden uit gegeven, indien daar aanleiding voor is.
2. Eigen BSG website, welke de volgende informatie bevat :
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A – doelstelling van de BSG en informatie over het lidmaatschap
B - Het programma voor het lopende jaar en na 1 oktober bij voorkeur ook de eerste helft
van het volgende jaar.
C - De informatie welke volgens het huishoudelijk reglement aan de leden bekend gemaakt
dient te worden.
D - De laatste versie van het Huishoudelijk Reglement van de BSG

Artikel 17.
Huishoudelijk reglement .
1 - Wijziging van het huishoudelijk reglement van de bergsportgroep moet geschieden in een
algemene ledenvergadering, genomen met tenminste twee derden der geldig uitgebrachte
stemmen.
2 - Dit huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement
van het NIVON.
3 – Het huishoudelijk reglement van de bergsportgroep ( en aanpassingen ) wordt vastgesteld door
het bestuur van de Afdeling Rotterdam.
4 – De laatste versie van het Huishoudelijk Reglement van de BSG is te vinden op de website.

Artikel 18.
Slotopmerkingen.
In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, behoudens
verantwoording aan de eerstvolgende ledenvergadering.

Artikel 19.
Toetreding :
Degene, die toetreedt als lid van de bergsportgroep, verklaart zich hiermede te onderwerpen aan het
huishoudelijk reglement van de bergsportgroep met een bedenktijd van 14 dagen.
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