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De Seniorenvereniging Haren (verder te noemen: SVH) is opgericht op 11
november 2015.
De leden zijn hoofdzakelijk woonachtig in de gemeente Haren.
Het aan- en afmelden door leden van het lidmaatschap dient bij voorkeur te
geschieden bij de secretaris van de SVH.
Het bestuur kan bij de ledenvergadering leden met een bijzondere verdienste
voor de SVH voordragen als erelid van de vereniging. Dit erelidmaatschap
eindigt bij het beëindigen van het lidmaatschap van de SVH.
De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld en dient op
de aangegeven wijze aan de SVH te worden voldaan.
Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Mocht u uw lidmaatschap willen
opzeggen, dan dient u dat te doen voor 1 december van het lopende
kalenderjaar. Alleen bij een overlijden wordt het lidmaatschap per direct
beëindigd. Er wordt geen lidmaatschapsgeld teruggestort.
Het bestuur van de SVH zal uit maximaal 7 personen bestaan, inclusief een
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen, te weten de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De leden van het bestuur worden voor 4 jaar benoemd. De leden kunnen
maximaal één keer worden herbenoemd. Deze herbenoeming dient formeel te
geschieden door de ledenvergadering en schriftelijk te worden vastgelegd. Een
afschrift van die vastlegging dient te worden overlegd aan de Kamer van
Koophandel.
De eerste zittingstermijn van de bestuursleden na de oprichting van SVH zal
afwijken van wat in de statuten is bepaald. Om te voorkomen dat gelijktijdig
alle bestuursleden moeten worden herbenoemd die vervolgens na de tweede
periode gelijktijdig zullen aftreden, zullen halverwege de eerste zittingsperiode
drie van de zeven bestuursleden aftreden. Zij kunnen wel voor een tweede
periode van vier jaar worden herbenoemd.
De SVH wordt vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.
De voorzitter stuurt de SVH aan en zal, waar nodig en gewenst, aanwezig zijn
bij activiteiten die namens of mede namens de SVH plaatsvinden.
De secretaris verzorgt de algemeen gebruikelijke taken, Hij kan de redactie en
de verspreiding van publicaties en berichten evenals de ledenadministratie
delegeren aan een ander (bestuurs)lid. In overleg met de voorzitter stelt de
secretaris de agenda’s van vergaderingen op.
De penningmeester verzorgt, naast de algemeen gebruikelijke taken, de
advertentiewerving en de inning van de advertentiegelden. Hij kan de
advertentiewerving geheel of gedeeltelijk delegeren aan een (bestuurs)lid. De
penningmeester heeft voor het doen van uitgaven boven de € 5.000 de
toestemming nodig van het voltallige bestuur.
Jaarlijks wordt in het eerste en in het laatste kwartaal een algemene
ledenvergadering gehouden. Op de vergadering van het eerste kwartaal worden
in ieder geval het jaarverslag en de financiële controle over het voorgaande jaar
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geagendeerd. Op de najaarsvergadering wordt de begroting voor
het komende jaar geagendeerd.
De kascommissie bestaat uit twee leden en een reserve lid. Zij
worden door de ledenvergadering gekozen. In principe treedt elk
jaar één lid af, schuift het reserve lid door als lid en wordt een nieuw reserve lid
benoemd. De commissie doet verslag in de ledenvergadering van het eerste
kwartaal.
De uitnodiging voor een ledenvergadering wordt uiterlijk een maand van te
voren in het ledenorgaan van de SVH gepubliceerd.
Voorstellen en kandidaatstellingen door leden dienen uiterlijk zeven dagen
voor de betreffende ledenvergadering bij de secretaris binnen te zijn.
Stemmingen over zaken en/of personen vinden mondeling plaats. Stemmingen
over meer dan één persoon voor dezelfde functie vinden schriftelijk plaats.
Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen die zich bezighouden met
belangenbehartiging van de leden. Van elke commissie zal minimaal één
bestuurslid deel uit maken.
Het bestuur kan, in principe in overleg met zusterorganisaties, bestuursleden of
leden afvaardigen voor zetels in adviesraden, die advies uitbrengen over zaken
die betrekking hebben op het belang van leden.
Slechts de ledenvergadering is bevoegd, met inachtneming van de statuten,
wijzigingen in het huishoudelijk reglement goed te keuren en/of te wijzigen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Functies en omschrijvingen ervan dienen zowel mannelijk als vrouwelijk te worden gelezen.
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