NEDERLANDSE VERENIGING VAN BELANGSTELLENDEN IN HET BRANDWEERWEZEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015

Artikel 1.
Ieder lid ontvangt schriftelijk of digitaal een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en van de
overige regelgeving van de vereniging, dan wel een verwijzing naar de digitale vindplaats van deze stukken.
Artikel 2.
1. Alle betalingen aan of door de vereniging dienen te geschieden middels de bankrekening van de vereniging.
2. In bijzondere gevallen, naar het oordeel van de penningmeester, kan van het bepaalde in lid 1 worden
afgeweken.
3. Voor alle betalingen door de vereniging is de toestemming nodig van de penningmeester en, voor zover het
niet de bestuursportefeuille van de penningmeester betreft, van de betreffende portefeuillehouder.
4. Deze toestemming kan zowel individueel als ook binnen het kader van een doorlopend mandaat worden
verleend.
Artikel 3.
1. Bestuur en leden van de vereniging zullen gezamenlijk noch individueel aansprakelijk zijn voor enige schade
of verlies door een lid van de vereniging veroorzaakt of aan een lid van de vereniging overkomen, tenzij het
bestuur zich schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.
2. Het bestuur draagt zorg voor een adequate verzekering tegen de gevolgen van de aansprakelijkheid van de
vereniging, het bestuur en van individuele bestuursleden.
Artikel 4.
Ieder lid, jeugdlid of donateur is verplicht bij wijziging van de gegevens, ingevuld op het aanmeldingsformulier, dit
onmiddellijk schriftelijk of digitaal aan de secretaris kenbaar te maken.
Artikel 5.
De notulen van de bestuursvergaderingen zijn, tenzij het bestuur anders beslist, ter inzage voor de leden en
jeugdleden tijdens de jaarvergadering, of - indien gewenst – digitaal eerder.
Artikel 6.
Alle besluiten van de algemene ledenvergadering die zich daartoe lenen kunnen in het huishoudelijk reglement
worden opgenomen.
Artikel 7.
Alle wijzigingen in de statuten, het huishoudelijk reglement of de overige regelgeving van de vereniging zullen in
het verenigingsorgaan en op de website van de vereniging worden gepubliceerd, hetzij integraal, hetzij bij wijze
van verwijzing naar de digitale vindplaats van deze stukken.
Artikel 8.
Bestuursleden en alle andere leden van de vereniging die in het bezit zijn van of beschikken over of het beheer
hebben over eigendommen van de vereniging zijn verplicht deze bij beëindiging van het bestuurs- respectievelijk
lidmaatschap over te dragen aan hun functionele opvolger dan wel aan de secretaris van de vereniging.
Artikel 9.
Als eigendommen van de vereniging worden beschouwd onder andere alle administratieve bescheiden, de
boekhouding, al hetgeen de vereniging is geschonken of in bruikleen gegeven is, legitimatiebescheiden alsmede
alles wat door het bestuur als zodanig aangewezen wordt.
Artikel 10.
Rechtspersonen die lid zijn van de vereniging kunnen zich voor de deelname aan verenigingsactiviteiten en de
uitoefening van hun lidmaatschapsrechten laten vertegenwoordigen door een natuurlijk persoon, aan te wijzen
door het bestuur / de directie van de vertegenwoordigde rechtspersoon.
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Artikel 11.
1. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 8 van de statuten wordt de te betalen bijdrage per jaar onder de
volgende uitgangspunten vastgesteld:
a. Op de lange termijn een evenwichtige (kosten/baten)exploitatie van de vereniging
b. De handhaving van een reservepositie van plm. éénmaal de jaaromzet van de vereniging
c. Digitale communicatie met de leden betekent voor de vereniging lagere kosten. Aan de leden die de
vereniging toestemming geven voor digitale communicatie, en hun actuele mailadres daartoe kenbaar
maken aan de secretaris, zal dan ook een korting op de jaarlijks verschuldigde bijdrage (contributie)
worden verleend
2. De Algemene vergadering verleent door de vaststelling van dit huishoudelijk reglement aan het algemeen
bestuur mandaat de verschuldigde bijdrage te verhogen met maximaal het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde percentage van de Consumentenprijsindex volgens de zgn. t-2 methode.
3. Indien en voor zover de contributie gedurende meerdere jaren ongewijzigd is gebleven geldt het hierboven
genoemde mandaat voor de gehele periode vanaf de voorgaande contributiewijziging.
4. Voor verhogingen die, afgerond op halve euro’s, het mandaat zoals genoemd in de beide voorgaande
artikelleden te boven gaan is onverkort de toestemming van de Algemene vergadering vereist.
5. De verschuldigde bijdrage bedraagt voor het jaar 2016:
a. Voor leden
:
€ 31,50 (korting digitaal € 2,00)
b. Voor jeugdleden
:
€ 27,00 (korting digitaal € 2,00)
c. Voor gezinsleden
:
€ 9,00 (korting digitaal € 2,00)
d. Supplement afdeling Fotografie
:
€ 9,00 (korting digitaal € 2,00)
e. Supplement afdeling Brandweerhistorie
:
€ 9,00 (korting digitaal € 2,00)
f. Supplement buitenlandse leden/jeugdleden/gezinsleden :
€ 8,00 (korting digitaal € 2,00)
6. De Algemene vergadering verleent door de vaststelling van dit huishoudelijk reglement aan het algemeen
bestuur mandaat om aan de deelnemers van door de vereniging georganiseerde activiteiten een bijdrage in de
kosten van die activiteiten in rekening te brengen. Het algemeen bestuur is bevoegd hiertoe ondermandaat te
verlenen aan het bestuur van de afdelingen en aan individuele bestuursleden.

Aldus vastgesteld op 22 oktober 1977 en gewijzigd op 14 oktober 1978, 20 oktober 1979, 4 oktober 1980, 3
oktober 1981, 15 juni 1985, 12 december 1987, 18 juni 1988 en 30 mei 2015.
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