WIJSGERIGE FACULTEITSVERENIGING ERA
SINDS 1986
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
JS/141002
Vastgesteld d.d. 2 oktober 2014
Gelet op de statuten en het huishoudelijk reglement van Wijsgerige Faculteitsvereniging ERA, heeft
de algemene vergadering op 2 oktober 2014 het volgende huishoudelijk reglement vastgesteld,
teneinde een ordentelijke algemene gang van zaken binnen de vereniging te borgen.
Artikel 1 – begripsbepalingen
De in dit reglement gebruikte termen en begrippen hebben de betekenis die in de statuten van de
vereniging aan die termen en begrippen is toegekend.
Artikel 2 – algemeen; openbaarheid
1.
Dit reglement is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de statuten en
bevat geen bepalingen in strijd met de statuten.
2.
Dit reglement is openbaar, zal worden gepubliceerd op de website van de vereniging en kan
worden opgevraagd op het kantoor van de vereniging.
Artikel 3 – het lidmaatschap; aanmelding en toelating
1.
Het lidmaatschap staat open voor studenten van de faculteit, daaronder begrepen
toekomstige en voormalige studenten.
2.
Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en
door het bestuur als lid zijn toegelaten.
Artikel 4 – het lidmaatschap; contributie
1.
Leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie.
2.
De contributie is vastgesteld op EUR 15,00.
3.
Leden verlenen hun medewerking aan de inning van contributie.
Artikel 5 – aangeslotenen; abonnees
1.
De vereniging kent aangeslotenen in de vorm van abonnees.
2.
Abonnees ontvangen een exemplaar van (nieuwe) edities van het faculteitsblad.
Artikel 6 – abonnees; aanmelding en toelating
1.
Abonnees zijn de natuurlijke of rechtspersonen die zich schriftelijk als abonnee bij het bestuur
hebben aangemeld en door het bestuur als abonnee zijn toegelaten.
2.
Leden zijn tevens abonnee.
Artikel 7 – abonnees; abonneegelden
1.
Abonnees die niet tevens lid zijn, zijn verplicht tot betaling van jaarlijkse abonneegelden.
2.
Het reguliere abonneegeld is vastgesteld op EUR 10,00.
3.
Het abonneegeld voor studenten is vastgesteld op EUR 5,00.
4.
Abonnees verlenen hun medewerking aan de inning van abonneegelden.

Artikel 8 – de vereniging; administratie
1.
Het bestuur houdt een register van de leden en aangeslotenen van de vereniging.
2.
Het register bevat in ieder geval de relevante adres-, contact- en betalingsgegevens.
Artikel 9 – de vereniging; organisatie
1.
Ten behoeve van een ordelijk bestuur en de goede gang van zaken binnen de vereniging,
worden de (bestuurlijke) verhoudingen binnen de vereniging nader uitgewerkt in reglement.
2.
Aan dit reglement wordt als bijlage gevoegd een organogram van de vereniging en een
overzicht van de binnen de vereniging toepasselijke reglementen.
Artikel 10 – ledenvergaderingen; volle maan
Teneinde de toegankelijkheid van de ledenvergaderingen voor alle leden te borgen, worden
ledenvergaderingen niet georganiseerd ten tijde van het astronomische fenomeen volle maan.
Artikel 11 – slotbepalingen
1.
De algemene vergadering kan dit reglement wijzigen middels een besluit dat wordt genomen
met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
2.
In geval van strijdigheid van bepalingen van dit reglement met de statuten van de vereniging,
wijken de bepalingen van dit reglement.
***
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Overzicht van toepasselijke reglementen
- Statuten, laatstelijk vastgesteld d.d. 2 oktober 2014.
- Huishoudelijk reglement, laatstelijk vastgesteld d.d. 2 oktober 2014.
- Bestuursreglement, laatstelijk vastgesteld d.d. 2 oktober 2014.
- Redactiestatuut, laatstelijk vastgesteld d.d. 2 oktober 2014.
-

Controleprotocol, niet vastgesteld.
Commissiereglement, niet vastgesteld.
Declaratierichtlijn, niet vastgesteld.
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