HUISHOUDELIJK REGLEMENT (KOEPEL)VERENIGING PVGE
Werkgebied
Artikel 1
Het gebied waarop de vereniging haar activiteiten focust betreft hoofdzakelijk de provincie NoordBrabant.
Lidmaatschap
Artikel 2
1.
Aanvraag voor het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door inlevering van een
gemotiveerde schriftelijke aanvraag bij het secretariaat van de vereniging.
2.
Het lidmaatschap wordt geacht te zijn ingegaan met ingang van de maand nadat het bestuur
positief over de toelating heeft beslist.
Contributie
Artikel 3
Nieuwe lid-verenigingen zijn contributie plichtig zodra het lidmaatschap ingegaan is.
Bestuur
Artikel 4
1.
De voorzitter leidt de vergaderingen en houdt toezicht op de naleving van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn/haar taak
waargenomen door, indien aanwezig, de vicevoorzitter en anders door de secretaris. Wordt
ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin
zelve.
2.
Indien een bestuurslid die een lid-vereniging vertegenwoordigt niet in de gelegenheid is aan
de vergaderingen van het bestuur deel te nemen, kan het bestuur tijdelijk een
plaatsvervanger uit de betreffende lid-vereniging toelaten. Deze plaatsvervanger heeft een
adviserende stem.
3.
Ter bevordering van een zo goed mogelijke samenhang tussen de lid-verenigingen stelt het
bestuur een aantal PVGE-brede commissies in op gebieden zoals belangenbehartiging,
financiën, reizen en evenementen, public relations. Een lid van het bestuur vervult de functie
van commissievoorzitter. Van de commissievergaderingen wordt een verslag opgesteld dat
naar alle bestuursleden wordt toegezonden.
4.
De onder lid 3 bedoelde commissies hebben tot taak de kennis en kunde voor de gehele
PVGE toegankelijk te maken, het onderling afstemmen van de onderscheiden belangen en
het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.
5.
De secretaris verzorgt de correspondentie in overleg met en namens het bestuur alsmede de
verslaglegging van de bestuursvergaderingen. De secretaris is tevens belast met de
toezending van de vergaderstukken aan de verenigingsraadvergadering volgens artikel 16
van de statuten.
6.
De penningmeester:
- is belast met de inning en het beheer van de gelden van de vereniging alsmede met de
afwikkeling van de geldelijke verplichtingen. De penningmeester verzorgt de
boekhouding en de administratie die betrekking heeft op de financiële zaken van de
vereniging.
- is verantwoordelijk voor de afstemming van alle financiële zaken, welke tevens van
belang kunnen zijn voor de lid-verenigingen, met de betreffende penningmeesters van
die lid-verenigingen.
7.
Het dagelijks bestuur:

-

8.
9.
10.
11.

wordt gevormd door tenminste de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van
de vereniging.
- is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur en is
bevoegd tot alle handelingen die met het oog op de uitoefening van deze taak nodig en
gewenst worden geacht.
- is bovendien belast met het leggen en onderhouden van interne en externe contacten,
voor zover deze niet tot de specifieke taak van een van de overige bestuursleden moet
worden gerekend.
- brengt verslag uit en legt verantwoording af aan het bestuur over de verrichte
activiteiten.
Voor de bestuursleden wordt een rooster van aftreden vastgelegd.
Kandidaat-bestuursleden kunnen als aspirant bestuurslid worden toegelaten. Zij hebben in
bestuursaangelegenheden een raadgevende stem.
Indien de omvang van de activiteiten van de vereniging naar de mening van het
verenigingsbestuur dit gewenst maakt, kunnen bezoldigde medewerkers worden aangesteld.
Bestuursleden krijgen de kosten die zij voor de vereniging moeten maken vergoed.

Onderscheiding voor verdienste
Artikel 5
Op voorstel van het bestuur kan de verenigingsraad een persoon of instantie wegens bijzondere
verdiensten voor de vereniging een bijzondere onderscheiding toekennen. Richtlijnen voor de
criteria en de wijze van voordracht kunnen in een protocol nader vastgesteld worden.

(conceptversie 1 december 2020, vastgesteld door het verenigingsbestuur)

