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ONTMOETEN   LEREN   ADVISEREN   INSPIREREN 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

 

 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 

 
 

Artikel 1 

In dit reglement wordt de Brabants-Zeeuwse Sociëteit voor Internationaal Zakendoen aangeduid als 

BIZ. Het gebruik door de leden van het BIZ-embleem en/of andere aanduidingen omtrent het 

lidmaatschap van de BIZ is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het 

bestuur. 

 
Artikel 2 

De BIZ kiest domicilie ten kantore van het secretariaat, hetwelk door het bestuur wordt bepaald. 

  
Artikel 3 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 
Artikel 4 

De BIZ kent leden die werkzaam zijn in de sectoren industrie, handel of dienstverlening en natuurlijke 

personen als bedoeld in artikel 3 lid b van de statuten. 

Hij of zij die wenst lid te worden van de BIZ geeft daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur hetwelk 

over de toelating beslist. Tegen een genomen besluit tot afwijzing van de aanvraag door het bestuur 

staat beroep open op de algemene ledenvergadering via een met redenen omkleed verzoek aan het 

secretariaat. 

 
Artikel 5 

Binnen het kader van de doelstelling van de BIZ wordt het wenselijk geacht dat het aantal leden uit de 

dienstverlenende sector niet meer bedraagt dan 25% van het totale ledental. Bij overschrijding van dit 

percentage kunnen aspiranten, indien zij in principe in aanmerking komen voor een lidmaatschap, op 

een wachtlijst worden geplaatst. Onder dienstverleners wordt verstaan: alle bedrijven en instellingen 

die behoren tot de categorieën accountancy/fiscaliteit, bank/verzekeringswezen, consultancy, 

incasso/douane en overige dienstverlening als bedoeld in artikel 3b der statuten. Voor de toepassing 

van dit artikel zullen internationale transportbedrijven niet als dienstverleners worden aangemerkt. 
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Artikel 6 

Het beëindigen van lidmaatschap geschiedt namens de vereniging door het bestuur overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 5 van de statuten. Voorafgaande aan de beëindiging kan tot schorsing worden 

overgegaan. Gedurende de looptijd van de schorsing kan het geschorste lid geen rechten ontlenen 

aan het lidmaatschap. 

 
 
CONTRIBUTIE JAARLIJKSE BIJDRAGE 

 
 
Artikel 7 

De leden zullen van het secretariaat in het 1e kwartaal van elk verenigingsjaar een nota ontvangen 

voor de vastgestelde contributie. 

Betaling van deze nota dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. 

 

BESTUUR 

 

Artikel 8 

Met inachtneming van de bepalingen omtrent “bestuur” in de statuten, zullen jaarlijks in de maand 

december bestuursverkiezingen worden gehouden. Het bestuur maakt hiertoe een voordracht op en 

nodigt de leden uit tot het stellen van tegenkandidaten. Indien geen tegenkandidaten worden 

gesteld worden de door het bestuur voorgedragen kandidaten als gekozen beschouwd. Indien er 

tegenkandidaten zijn gesteld zal er een schriftelijke stemming plaats vinden en wordt (worden) 

degene(n) als gekozen beschouwd die het meeste stemmen verkrijgt (verkrijgen). 

 
Artikel 9 

Om de neutraliteit van de stemming als bedoeld in artikel 8 te waarborgen zal tijdens de vergadering 

waarin de stemming plaats vindt een kiescommissie ad hoc uit de leden worden benoemd van 

tenminste twee leden, die zich zullen belasten met de leiding van de stemming, het tellen van de 

uitgebrachte stemmen en de vaststelling van de einduitslag. 

 
Artikel 10 

De leden kunnen hetzij persoonlijk, hetzij door middel van een gevolmachtigde aan de algemene 

ledenvergadering deelnemen. Deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend. Rechtspersonen-

leden worden geacht persoonlijk aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij door een van 

haar daartoe aangewezen functionarissen zijn vertegenwoordigd. 
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Ieder lid mag één stem uitbrengen. Voorts mag ieder lid gevolmachtigde zijn van maximaal een ander 

lid. 

 
Artikel 11 

Zowel de door het bestuur als de door de leden voorgedragen kandidaten zullen tenminste 14 dagen 

voor de algemene ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing plaats vindt schriftelijk door het 

bestuur aan de leden worden bekend gemaakt met vermelding van hun staat van dienst. 

 
Artikel 12 

Indien tussentijds een bestuursvacature ontstaat en opvulling van deze vacature door het bestuur 

wenselijk wordt geacht, zal dezelfde procedure worden gevolgd als voorgeschreven  in de artikelen 9 

t/m 11  van dit reglement. 

 
 
BESTUURSFUNCTIES 

 

 
Artikel 13 

Alle bestuursfuncties worden om niet vervuld. 

 
Artikel 14 

De leden van het bestuur mogen rechtstreeks noch zijdelings zakelijk betrokken zijn bij leveranties aan 

de BIZ, noch enig materieel voordeel hebben bij door derden aan de BIZ gedane leveranties. 

 
Artikel 15 

a) Het bestuur zal ieder jaar uiterlijk in de eerste bestuursvergadering volgende op de 

verkiezingen uit haar midden een voorzitter, secretaris, penningmeester, eerste en tweede 

vice-voorzitter aanwijzen. Deze functionarissen zullen gedurende tenminste één 

verenigingsjaar in functie blijven. 

b) Bestuurstaken: 

1. Behoudens het bepaalde omtrent de bestuurstaak in de statuten, is het bestuur meer in het 

bijzonder belast met: 

2. het nemen van maatregelen vereist tot bewaring, verzekering en handhaving van de rechten 

van de vereniging; 

3. het beheren van de eigendommen van de vereniging; 

4. de uitvoering van de genomen besluiten; 

5. de zorg voor de handhaving der orde en de naleving der bepalingen van de statuten en het 

huishoudelijk reglement; 
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6. het verlenen van schriftelijke toestemming. 

c) Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen, zijnde de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester of een door het bestuur uit haar midden aan te wijzen derde in plaats van de 

penningmeester. 

d) De verdeling van de bestuursfuncties geschiedt, door de gekozen bestuursleden in onderling 

overleg op de eerstvolgende na een gehouden bestuursverkiezing te houden 

bestuursvergadering. De functieverdeling wordt zo spoedig mogelijk aan de leden bekend 

gemaakt; dit zal ook geschieden bij tussentijdse wijzigingen. 

e) Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie  jaar na zijn benoeming af en is onmiddellijk herkiesbaar. 

f) Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens 

tussentijdse vacature moest worden voorzien had moeten aftreden. 

g) Het bestuur komt in vergadering bijeen zo dikwijls het dit nodig of wenselijk acht. De 

vergaderingen zijn toegankelijk voor alle bestuursleden met uitzondering van geschorste 

bestuursleden. Over toelating van andere personen dan bestuursleden beslist de voorzitter. 

h) Alle besluiten van het bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen. Ieder 

bestuurslid dat niet geschorst is, heeft één stem. Alle stemmingen geschieden mondeling, 

tenzij tenminste één van de bestuursleden een schriftelijke stemming wenst. Blanco-

stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In geval de stemmen staken, is de 

stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 
 
OVER HET DAGELIJKS BESTUUR 

 

 
Artikel 16 

1. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van alle onderwerpen die in de 

eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde komen, alsmede met de dagelijkse gang van 

zaken in de vereniging. Het neemt in het belang van de vereniging beslissingen die geen 

uitstel gedogen en doet hiervan mededeling op de eerstvolgende bestuursvergadering. Het 

handelt verder die zaken af, waarvan de afwikkeling aan het dagelijks bestuur is opgedragen. 

2. Het dagelijks bestuur komt zo dikwijls in vergadering bijeen als het ter uitoefening van zijn 

taak noodzakelijk of wenselijk acht. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn 

toegankelijk voor alle bestuursleden met uitzondering van geschorste bestuursleden. Van 

deze vergaderingen wordt verslag gedaan in de eerstvolgende bestuursvergadering. 

3. Alle besluiten van het dagelijks bestuur worden genomen met eenparigheid van stemmen. 

Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle stemmingen geschieden mondeling. 
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OVER DE VOORZITTER 

 

Artikel 17 

1. De voorzitter draagt zorg voor de belangen van de vereniging in het algemeen voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen volgens de statuten in het bijzonder, en doet verder 

alles, wat gemeenlijk tot de taak van de voorzitter behoort. 

2. Hij leidt alle vergaderingen, besprekingen en discussies. 

3. Hij neemt alle maatregelen, die hij voor een ordelijk verloop van een vergadering, bespreking 

of discussie nodig of wenselijk acht. 

4. Door de ondertekening door de voorzitter en de secretaris treden de besluiten van de 

bestuurs- en ledenvergaderingen in werking. Voor vertegenwoordiging in en buiten rechten 

zie statuten artikel 14 sub 4. 

5. Hij houdt nauwlettend toezicht op de tenuitvoerlegging van alle besluiten. 

6. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door een der vice-

voorzitters. 

 
 

OVER HET SECRETARIAAT 

 

Artikel 18 

1. De secretaris is belast met de correspondentie en de administratie van de vereniging; hij 

ondertekent namens het bestuur alle uitgaande stukken met inachtneming van wat statutair 

aan anderen is voorbehouden en is verplicht daarvan afschrift te houden; hij maakt de notulen 

van de vergaderingen en zendt deze binnen 14 dagen na afloop van de betreffende 

vergadering toe aan de betrokkenen; hij houdt de ledenadministratie bij, de presentielijst met 

betrekking tot vergaderingsbezoek, zorgt voor het oproepen voor vergaderingen waarbij de 

agenda en bijbehorende stukken tenminste 7 dagen vóór de betreffende vergadering zullen 

worden toegezonden, en voorts voor andere activiteiten van de vereniging; hij maakt – 

tezamen met de voorzitter – het jaarverslag, waarin alle van belang zijnde 

verenigingsactiviteiten worden vermeld en verzorgt de verenigingspubliciteit via alle daartoe 

geëigende publiciteitsmedia; hij is belast met het bijhouden van het archief en doet verder 

alles, wat gemeenlijk tot de taak van de secretaris behoort. De secretaris is voorts belast met 

de uitvoering van de besluiten van de verschillende vergaderingen voor zover die uitvoering 

niet aan anderen is opgedragen. 

2. Bij ontstentenis of afwezigheid wordt de taak van de secretaris tijdelijk waargenomen door 

een van de andere bestuursleden in onderling overleg aan te wijzen. Deze zal de 
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werkzaamheden uitvoeren in goed overleg met de algemene secretaris van de Kamer alwaar 

het secretariaat is ondergebracht. 

 
 
OVER DE PENNINGMEESTER 

 

Artikel 19 

Hij is belast met het gehele financiële beheer van de vereniging en in het algemeen met al hetgeen 

gemeenlijk tot de taak van een penningmeester behoort; hij zorgt voor een regelmatige inning van de 

contributies, donaties en subsidies; hij boekt op duidelijke en overzichtelijke wijze alle inkomsten en 

uitgaven; hij brengt op de daartoe te houden algemene vergadering het jaarverslag met toelichting 

uit over de financiële toestand van de vereniging en over de inkomsten en uitgaven in het afgelopen 

verenigingsjaar; tevens dient hij een begroting in op deze vergadering betreffende het nieuwe 

verenigingsjaar; hij mag slechts betalingen doen binnen het kader van de goedgekeurde begroting en 

behoeft voor het doen van uitgaven een som van € 2000,00 te boven gaande de toestemming van het 

dagelijks bestuur; hij zal telkenmale binnen één maand na afloop van een kwartaal een overzicht aan 

het bestuur verstrekken over dat verstreken kwartaal met betrekking tot de begrote inkomsten en 

uitgaven versus de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; hij is verplicht te allen tijde inlichtingen 

omtrent de toestand van de kas en inzage van de boeken te geven, wanneer het bestuur of een 

benoemde kascommissie dit verlangt. 

 
 
OVER DE KASCONTROLECOMMISSIE 

 

Artikel 20 

1. Jaarlijks wordt tijdens de daartoe te houden algemene ledenvergadering – zijnde de 

jaarvergadering – uit de leden een kascontrolecommissie benoemd bestaande uit tenminste 

twee personen, die tot taak heeft het beheer van de penningmeester over het komende 

verenigingsjaar te controleren en daarover op de volgende jaarvergadering verslag uit te 

brengen. 

2. Niemand mag langer dan twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de 

kascontrolecommissie. 

3. Indien ten gevolge van een tussentijdse vacature de kascontrolecommissie uit minder dan 

twee personen bestaat, wordt zo spoedig mogelijk tijdens een algemene vergadering in deze 

vacature voorzien. 

4. De leden van de kascontrolecommissie mogen noch tot elkaar, noch tot de penningmeester, 

noch tot degene die anderszins de penningmeester vervangt bij diens ontstentenis of 
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afwezigheid, in verhouding staan van bloed- of aanverwantschap, noch mogen zij lid zijn van 

het bestuur. 

5. Begunstigers, ereleden en geschorste leden kunnen niet tot lid van de kascontrolecommissie 

benoemd worden. 

 
 
DOOR HET BESTUUR INGESTELDE COMMISSIES 

 

Artikel 21 

Om een goed functioneren van de BIZ te waarborgen kan het bestuur een aantal commissies in het 

leven roepen die zich op verzoek van het bestuur over specifieke aangelegenheden beraden en het 

bestuur van advies dienen. Adviezen van commissies zijn voor het bestuur niet bindend. 

 
Artikel 22 

Aan iedere commissie zal tenminste één bestuurslid worden toegevoegd die als coördinator tussen 

bestuur en commissie zal optreden. 

 
Artikel 23 

De commissies benoemen uit hun midden hun eigen voorzitter en indien gewenst hun secretaris en 

dragen zorg voor een juiste verslaglegging van het verhandelde in hun vergadering. De coördinator 

rapporteert minimaal op kwartaalbasis aan het bestuur. 

 
Artikel 24 

Ter uitvoering van artikel 21 kunnen de volgende commissies worden ingesteld: 

a) Programmacommissie 

Taak:  het aangeven van de onderwerpen voor de sociëteitsbijeenkomsten. Het geven van 

richtlijnen voor de presentatie. 

b) Commissie relatiebeheer 

Taak: het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip/communicatie tussen:  

• leden van de sociëteit onderling 

• het bestuur en de leden 

• de sociëteit en het bedrijfsleven 

• de sociëteit en de overheid 

 
c) Commissie financiën 

Taak: het initiëren en beoordelen van activiteiten die direct of indirect tot financieel voordeel 

zijn of  kunnen zijn voor de sociëteit. 
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Artikel 25 

De commissies zullen tenminste eenmaal per kwartaal bijeenkomen en voorts zo vaak zulks door de 

leden van de commissies dienstig wordt geoordeeld. Van deze bijeenkomsten wordt een verslag 

gemaakt en aan het bestuur aangeboden. 

 
Artikel 26 

De voorzitters van de commissies roepen hun respectieve commissies in vergadering bijeen, leiden de 

vergadering en stellen de agenda vast. 

 
 
WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 27 

1. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd met meerderheid der geldig uitgebrachte 

stemmen in een algemene ledenvergadering, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige 

of vertegenwoordigde leden. Voorstellen tot wijziging dienen tenminste 14 dagen vóór 

betreffende vergadering ter kennis van de leden te worden gebracht. 

2. Alle leden ontvangen desgewenst zo spoedig mogelijk na een besluit tot wijziging een 

duidelijk afschrift van het gewijzigde huishoudelijk reglement. 

 
SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 28 

1. In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het 

bestuur. 

2. In alle gevallen waarin het belang van het te nemen besluit dit met zich meebrengt, 

raadpleegt het bestuur vooraf zo mogelijk de algemene vergadering alvorens een besluit te 

nemen. Bij raadplegingen vooraf geeft de algemene ledenvergadering haar oordeel te 

kennen door het besluit in stemming te brengen. Indien raadpleging vooraf niet heeft 

plaatsgevonden zal het bestuur de algemene ledenvergadering alsnog informeren over het 

genomen besluit. 

3. Dit huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in werking na vaststelling door de algemene 

ledenvergadering. 

 
 
 
Aldus gewijzigd en vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 09 december 2010. 


