Huishoudelijk reglement V.V.B.
Dit huishoudelijk reglement bestaat uit 3 pagina’s.

Algemeenheden
AMIGOS FLAMENCOS DE BENIDORM (VLAAMSE VRIENDENKRING BENIDORM, afgekort VVB) is
een vereniging zonder winstoogmerk met CIF 53328670. De vereniging heeft een website met als
adres: http://www.vvbenidorm.be.
Lid zijn van de vereniging VVB en deelneming in enigerlei vorm aan activiteiten van de vereniging
impliceert dat men zich akkoord verklaart met en zich zal gedragen naar bepalingen voorkomend in
de statuten en in dit reglement, alsmede, als dat nodig is, naar andere bepalingen en regelingen
door het bestuur vastgesteld.
Leden, genodigden en overige deelnemers doen geheel voor eigen risico mee aan activiteiten.
Vereniging, bestuur, medewerkers, promotoren en/of daartoe aangezochte leden en/of derden
aanvaarden geen aansprakelijkheid en zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan persoon of
goederen van leden, genodigden en/of overige deelnemers ten gevolge van verenigingsactiviteiten.

Lidmaatschap
De aanvraag voor het lidmaatschap geschiedt door inzending aan de secretaris van een volledig
ingevuld en gedateerd formulier. Het lidmaatschap wordt verkregen bij ontvangst na betaling van
de jaarlijkse bijdrage, van de lidmaatschapskaart.
De leden zullen veranderingen van emailadres en adres, telefoonnummer etc. zo spoedig als
mogelijk aan het secretariaat mededelen.
Iedereen kan lid worden van de vereniging maar Nederlands is de enige omgangstaal bij alle
activiteiten. Bij deelname aan een activiteit, welke ingericht wordt door de vereniging, moeten de
leden steeds hun geldend bewijs van lidmaatschap, na vraag door een lid van het bestuur, te kunnen
voorleggen.
Ex-leden en niet leden die door omstandigheden niet naar Spanje kunnen komen en wensen lid te
worden of lid te blijven van de VVB kunnen dit doen door een storting, jaarlijks te bepalen, op de
bankrekening van de VVB.
Het jaarlijks, terugkerend, lidmaatschap loopt van de maand oktober tot de eind september van
daaropvolgende jaar.
Niet-leden mogen steeds even de sfeer komen proeven zonder verplichting om lid te worden en
daarvoor mogen ze driemaal, verdeeld over diverse seizoenen, aan een activiteit deel te nemen.
Daarna zullen ze verzocht worden om zich aan te sluiten bij de vereniging en om lidgeld te betalen
Van de aangesloten leden wordt verwacht dat zij regelmatig aanwezig zijn op de wekelijkse
bijeenkomsten in het clublokaal en deelnemen aan de activiteiten die aldaar ingericht worden.
Een minimum-aanwezigheid van 3 aanwezigheden per kwartaal wordt voorop gesteld.
Erelidmaatschap kan toegekend worden aan zij die de vereniging buitengewone diensten hebben
bewezen. Zij hebben alle rechten die leden toekomen. De benoeming van deze ereleden geschiedt
door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur en vereist ten minste 2/3
gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.
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Het bestuur
Het bestuur waakt over de belangen van de club en voor de goede gang van zaken in het algemeen.
De voorzitter leidt alle vergaderingen, zorgt voor de orde en voor de ondertekening van de
goedgekeurde stukken. Hij stelt de voorstellen ter discussie die moeten worden behandeld met
inbegrip van de door de leden tijdig ingezonden voorstellen.
De beslissingen in het bestuur worden genomen in consensus of door stemming. Een voorstel wordt
aanvaard als het aantal voorstemmen hoger is dan het aantal tegenstemmen. Bij staking der
stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Het bestuur kan ook medewerkers aanduiden voor bepaalde werkzaamheden. Deze medewerkers
hebben enkel een adviserende stem en worden uitgenodigd voor bestuursvergaderingen handelend
over hun werkzaamheden.
Bestuursleden en helpers hebben geen recht op een vergoeding van hun werkzaamheden en inzet
maar enkel gemaakte kosten, ten dienste van de club, worden vanzelfsprekend terugbetaald nà
voorlegging van een, geldige, onkostennota en na goedkeuring door de voorzitter.
In de statuten wordt vermeld dat leden of bestuurders schriftelijk moeten verwittigd worden. Dit
betekent een verwittiging per brief of per email.

Vergaderingen
De raad van bestuur zal 1 maal per jaar de Algemene Ledenvergadering samenroepen.
De agenda, plaats en aanvangsuur, van deze vergadering, worden meegedeeld met een
oproepingsbrief of per e-mail of door persoonlijke overhandiging.
Ten minste 1 maal per kwartaal vergadert de Raad van bestuur op uitnodiging van de voorzitter of
2 bestuurders, in een gezamenlijke te bepalen lokaal en in deze vergaderingen worden alle punten
besproken die van belang zijn voor een correcte leiding van de vereniging.
De penningmeester geeft verslag van de kastoestand en na bespreking wordt deze goedgekeurd
door raad van bestuur.
De secretaris geeft verslag van de ontvangen en verzonden briefwisseling en legt het verslag van
de voorgaande vergadering ter goedkeuring voor aan de aanwezige leden en laat het ondertekenen
door hemzelf en de voorzitter of zijn vervanger.
De verslagen der vergaderingen van de raad van bestuur en van de Algemene Ledenvergadering
worden bijgehouden door secretaris. De verslagen van de Algemene Vergadering liggen ter inzage
van de leden op elke Algemene vergadering.
Kandidaatstelling voor te bekleden functies in de club kunnen door elk lid worden gedaan op
voorwaarde dat de kandidaat de Belgische nationaliteit bezit en voldoet aan de voorwaarden vermeld
in de statuten.
De namen van de kandidaten dienen uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de vergadering bij de
secretaris te worden ingediend. Indien voorafgaande aan de vergadering geen kandidaten zijn
gesteld kan dit ter vergadering alsnog geschieden.
De stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de Algemene Vergadering met algemene
stemmen beslist dat dit niet noodzakelijk is. Over zaken wordt mondeling gestemd.
Indien bij schriftelijke stemming niet de vereiste meerderheid wordt verkregen door een kandidaat
of kandidaten dient opnieuw te worden gestemd. De kandidaat met de minste stemmen valt telkens
weg uit de lijst. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.
Op een vergadering mag een lid hoogstens één lid, van wie hij een schriftelijke volmacht heeft
ontvangen, vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht of email moet volgende gegevens
bevatten: naam van het lid, lidnummer en de vermelding dat hij/zij volmacht geeft.
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Het gevolmachtigde lid stelt zijn volmacht bij de aanvang van de vergadering ter hand aan de
secretaris die daarvan melding maakt op de aanwezigheidslijst.
Bij schriftelijke stemmingen ontvangt het gevolmachtigde lid zoveel stembrieven als hij stemmen
mag uitbrengen.

Verbodsbepalingen
Bij activiteiten en samenkomsten van de vereniging mag de kledij van de leden niet aanstootgevend
zijn voor andere aanwezigen en in de omgang zullen de leden ten allen tijde hoffelijkheid en
beleefdheid nastreven.
Naast een totaal rookverbod is het eveneens ten strengste verboden dranken mee te brengen naar
het lokaal waar de activiteiten doorgaan.
Het bestuur is bevoegd een clublid uit te sluiten in de uitoefening van diens rechten indien er naar
het oordeel van het bestuur gegronde vermoedens zijn dat diens handelingen of gedragingen in
strijd zijn met de clubbelangen en de goede verhoudingen binnen de club verstoren.
Het bestuur stelt ambtshalve de uitsluiting van een lid aan de Algemene Vergadering voor tegen wie
meer dan 3 verwittigingen en/of berispingen op een activiteitenjaar werden uitgesproken.

Vragen en klachten
Alle vragen, voorstellen en/of klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden overgemaakt aan
het bestuur en het bestuur engageert zich om, ten spoedigste, over de gegrondheid uitspraak te
doen en een antwoord te bezorgen aan de verzoeker.
Het bestuur zal steeds de nodige maatregelingen treffen om alle partijen te horen.
Klachten kunnen steeds, schriftelijk, gedateerd en ondertekend, overgemaakt worden aan:
Vlaamse Vriendenkring Benidorm – Apartado de Correos 2101 te 03503-Benidorm of per email aan
de secretaris.
Het bestuur bezit het recht om, ingeval van conflict tussen de leden, de identiteit van de klager
geheim te houden.
De secretaris stelt het betrokken lid van het besluit tot uitsluiting schriftelijk op de hoogte aan het
bij de vereniging bekende email adres of adres. Een uitgesloten lid blijft volledig gehouden zijn
financiële verplichtingen tegenover de club na te komen. Uitsluiting brengt mede dat dit lid zijn
vergaderrecht en stemrecht niet kan uitoefenen.

Invoegetreding
Dit huishoudelijk reglement geldt vanaf de datum van zijn goedkeuring door de raad van bestuur en
heft alle voorgaande versies op. Het is onmiddellijk van toepassing op alle door dit reglement
geregelde situaties.
Besluiten genomen of in uitvoering van vroegere versies van het huishoudelijk reglement blijven van
kracht in de mate dat ze niet met de inhoud van dit huishoudelijk reglement tegenstrijdig zijn.
Elk lid heeft tot plicht de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven, te doen naleven en
de belangen van de medeleden te doen eerbiedigen.
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet
voorziet, beslist het bestuur.
Benidorm, 20 januari 2018.
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