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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VAN DE SENIORENVERENIGING PVGE VELDHOVEN - DEEL II 
 
 
INLEIDING 
Deel II van het Huishoudelijk Reglement van de Seniorenvereniging PVGE Veldhoven bestaat uit: 

• Artikel 1: De Clubs; 

• Artikel 2: De Geldmiddelen; 

• Artikel 3: Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement. 
 
 
BEGRIPSBEPALINGEN 

• De Statuten van de Seniorenvereniging PVGE Veldhoven – de Statuten; 

• Huishoudelijk Reglement van de Seniorenvereniging PVGE Veldhoven – het HR; 

• De Seniorenvereniging PVGE Veldhoven – de Vereniging; 

• Algemene ledenvergadering van de Seniorenvereniging PVGE Veldhoven – de ALV; 

• Het Bestuur van de Seniorenvereniging PVGE Veldhoven – het Bestuur; 

• Het Dagelijks Bestuur van de Seniorenvereniging PVGE Veldhoven – het DB; 

• Verzameling van georganiseerde actieve leden rond één activiteit – de Club; 

• De Kascontrolecommissie van de Seniorenvereniging PVGE Veldhoven – de KasCie. 
 
 

CLUBS 
Artikel 1 
1. De Vereniging biedt een clubstructuur voor leden die gezamenlijk dezelfde activiteiten willen 

uitvoeren zoals bijvoorbeeld een Bridge Club. 
2. Leden van een Club moeten in principe lid zijn van de Vereniging. 
3. Gastleden/Volgleden van Clubs kunnen deelnemen aan de activiteiten van een Club. 

a. Deze Clubleden betalen een vooraf te bepalen bijdrage vast te stellen door het 
Clubbestuur; 

b. Deze regeling geldt ook voor leden van andere PVGE-verenigingen. 
4. Voor de coördinatie van de activiteiten wordt een Clubcoach benoemd door de leden van de 

Club. Kandidaten voor deze functie worden door de Club zelf voorgedragen of worden 
voorgedragen door het Bestuur. 

5. De Clubcoach kan worden bijgestaan door een Clubpenningmeester en een Clubsecretaris die 
door de leden van de Club worden voorgedragen. 

6. De Club kan, ter ondersteuning van de primaire activiteiten van de Club, het bestuur van de 
Vereniging verzoeken een Clubkas toe te wijzen. 

7. Clubs met een Clubkas houden een Kasboek bij. 
Jaarlijks wordt een financieel overzicht overlegt aan het bestuur van de Vereniging van het 
Kasboek van het betreffende boekjaar samen met alle bescheiden. 

8. De geldmiddelen van een Club staan ter beschikking voor de clubactiviteiten. 
9. Jaarlijks stelt een Club een begroting op voor het nieuwe verenigingsjaar. Deze wordt, indien 

nodig, besproken met het bestuur van de Vereniging. 
10. Afspraken en spelregels binnen een Club staan verder omschreven in het Clubreglement. 
 

GELDMIDDELEN 
Artikel 2 
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit diverse bijdragen (zie Statuten artikel 8). 
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2. De penningmeester verzorgt de inleg van de geldmiddelen van de Vereniging bij een of 
meerdere erkende bankinstellingen, tenzij door het Bestuur besloten wordt een deel van deze 
geldmiddelen op een andere wijze te beleggen. 

3. De penningmeester informeert het Bestuur gedurende het jaar op overeengekomen tijden: 
a. Over de financiële situatie van de Vereniging en de Clubs en verstrekt daarbij inzage in 

het verloop van de geldmiddelen en de bankrekening/en; 
b. In het verloop van de uitgaven ten opzichte van de jaarbegroting; 

4. Opname van geldmiddelen in contanten boven een normbedrag. 
De hoogte wordt vastgesteld door het Bestuur en kan alleen met goedkeuring vooraf door één 
of meerdere andere bestuursleden worden opgenomen. 

5. Bestuursleden en overige daartoe gemachtigde leden, kunnen de door hen voor verenigings- en 
clubactiviteiten gemaakte kosten bij de penningmeester declareren. 

6. De penningmeester toetst kostendeclaraties van een Club aan de Clubbegroting en afspraken 
voor het betreffende verenigingsjaar. 

7. Aan leden van de Vereniging worden geen honoraria, prestatievergoedingen of soortgelijke 
beloningen uitgekeerd. 

8. De penningmeester geeft aan de KasCie alle door haar noodzakelijk geachte informatie 
overeenkomstig artikel 12 van de Statuten. 

9. De penningmeester draagt zorg voor de ontwerpbegroting ter vaststelling van de begroting door 
de jaarlijkse ALV en een financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar waarin tenminste 
rekening en verantwoording over inkomsten en uitgaven in dat jaar alsmede de stand van 
bezittingen en schulden zijn opgenomen. 

10. Jaarlijks treedt het DB in overleg met de Clubcoaches, naast het activiteitenplan, over de 
geldmiddelen, de resultaten en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. 

 
 

WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 3 
Voor wijziging van het HR is artikel 19 van de Statuten van de Vereniging van toepassing. 
 
 
 
Veldhoven 
1 augustus 2021 
 
 
Goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van PVGE Veldhoven – datum ………………. 
 


