Huishoudelijk Reglement KUNST
Katholieke Universiteit Nijmegen Studenten Turnvereniging

Voorwoord
Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de Katholieke Universiteit Nijmegen Studenten
Turnvereniging. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op en verduidelijking van het statuut.
Dit Huishoudelijk Regelement is op 13-06-2018 aangenomen door de Algemene Ledenvergadering (ALV)
van KUNST.

Artikel 1

Algemene bepalingen: KUNST
1.
2.
3.
4.

De vereniging draagt de naam: Katholieke Universiteit Nijmegen Studenten
Turnvereniging.
KUNST is opgericht op 15 november 1994.
KUNST is een studentensportvereniging onder het Radboud Sportcentrum (RSC).
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus.1

Leden
Artikel 2

Samenstelling
1.
2.
3.

Artikel 3

Toelating & uittreding
1.
2.
3.
4.

Artikel 4

4.

4.

2.

2

Statuut 15:1
Statuut 3:1

De plichten van de leden bestaan ten minste uit het in dit artikel genoemde.
Leden dienen in het bezit te zijn van een geldige sportkaart van het RSC.
Leden dienen hun contributie te voldoen:
a. Leden die lid worden na 1 september dienen een contributie van 28 euro te voldoen.
b. Leden die lid worden na 1 februari dienen een contributie van 15 euro te voldoen.
Leden dienen gehoor te geven aan al het per statuut en huishoudelijk reglement bepaalde
alsmede alle besluiten genomen door de ALV dan wel het bestuur. Indien leden hier niet
naar gedragen heeft het bestuur de mogelijkheid om de desbetreffende persoon te
ontzetten.6

Opzegging lidmaatschap
1.

1

De rechten van de leden bestaan ten minste uit het in dit artikel genoemde.
Deelname aan verenigingsactiviteiten en trainingen, mits de capaciteit dit toelaat.
Deelname aan activiteiten en wedstrijden van de Nederlandse Studenten Turn Bond
(NSTB).
Deelname aan, en stemrecht op, een ALV.

Plichten van leden
1.
2.
3.

Artikel 6

Een ieder die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en student is, mag lid worden van
KUNST.3
Maximaal 3 jaar na afstuderen wordt het lidmaatschap beëindigd. Hierna bestaat de
mogelijkheid om begunstiger te worden.
Het bestuur houdt zich het recht voor om leden te weigeren, op een wachtlijst te plaatsen4
alsmede om ze te verwijderen5.
Indien er sprake is van het in lid 3 bepaalde van dit artikel dient het bestuur dit besluit te
motiveren.

Rechten van leden
1.
2.
3.

Artikel 5

De vereniging bestaat uit natuurlijke personen die in het bezit zijn van een sportkaart bij
het RSC2 en voldaan hebben aan de contributiebetaling.
De vereniging bestaat voor 80% uit student-leden. Dit zijn zij die studeren aan een hboinstelling of universiteit in Nederland.
In beginsel studeert 60% van de student-leden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

KUNST hanteert een doorlopend lidmaatschap voor haar leden, dit houdt in dat
lidmaatschap stilzwijgend doorloopt, tot opzegging.
Het lidmaatschap dient uiterlijk 4 weken voor het einde van het boekjaar schriftelijk
opgezegd te worden.7 De secretaris heeft de plicht dit binnen 2 weken te bevestigen.
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Artikel 7

Donateurs & Begunstigers
1.
2.

Artikel 8

RUST-lidmaatschap
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artikel 9

Begunstigers zijn natuurlijke personen die minimaal 150 euro per jaar hebben gedoneerd
aan KUNST.
Donateurs zijn natuurlijke personen die minder dan 150 euro per jaar hebben gedoneerd
aan KUNST.

Na een KUNST-lidmaatschap kan er gekozen worden voor een RUST-lidmaatschap.
Een RUST-lidmaatschap vereist een jaarlijkse contributieafdracht van 10 euro.
Het is niet toegestaan zowel KUNST- als RUST-lid te zijn.
Het is RUST-leden enkel toegestaan om deel te nemen aan KUNST-activiteiten als zij
daartoe uitgenodigd zijn door het bestuur dan wel een KUNST-commissie.
In overleg met het bestuur kunnen RUST-leden kosteloos 4 keer per jaar mee trainen met
een KUNST-training.
RUST-leden hebben geen toegang tot, dan wel stemrecht op, de ALV.

Boetes
1.
2.

3.

Boetes van het RSC/NSTB kunnen op het desbetreffende lid worden verhaald.
Het bestuur kan voor elk overtreden, niet nakomen, niet tijdig nakomen, of niet behoorlijk
nakomen door een lid van de statutaire verplichtingen een geldboete aan dat lid opleggen.
De hoogte van deze geldboete bedraagt de hoogte van de uit dit overtreden, niet nakomen,
niet tijdig of behoorlijk nakomen, voortvloeiende kosten of materiële schade voor de
vereniging. Daarnaast kan het bestuur ook bij overtreden, niet nakomen, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomen leden ontslaan dan wel schorsen.
Artikel 9 lid 2 zal enkel ingezet worden indien er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid.

Commissies
Artikel 10

Benoeming
1.
2.

Artikel 11

De kascontrolecommissie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Statuut 14:3
Statuut 15:4

Het bestuur kan commissies aanstellen om haar te ondersteunen in het uitoefenen van haar
taken.8 De ALV wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Benoeming van de Raad van Advies en de kascontrolecommissie geschiedt per ALV.
Deze commissies leggen verantwoording af aan de ALV.

De ALV benoemt elk jaar ten minste 2 personen die de kascontrolecommissie vormen. Zij
mogen geen onderdeel uitmaken van het bestuur. 9
De commissie onderzoekt de jaarrekening en de verantwoording van het bestuur en brengt
hierover verslag uit aan de ALV.10
Decharge van het bestuur vereist goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening door
deze commissie.
De kascontrolecommissie kan te allen tijde door de ALV ontslagen worden. Er dient dan
wel per direct een nieuwe kascontrolecommissie benoemd te worden.11
Alle inlichtingen die de kascontrolecommissie opvraagt bij het bestuur, dienen door het
bestuur aangeleverd te worden.12
De kascontrolecommissie kan zich laten bijstaan door een deskundige bij het uitoefenen
van haar taak.13
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Artikel 12

De Raad van Advies
1.
2.
3.

Artikel 13

KUNST & Vliegwerk
1.
2.
3.
4.

Artikel 14

De Raad van Advies wordt elk jaar (her)benoemd door de ALV.
De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de leden.
De Raad van Advies kan te allen tijde door de ALV ontslagen worden. Er dient dan wel
per direct een nieuwe Raad van Advies benoemd te worden.

KUNST & Vliegwerk is het spring- en demonstratieteam van KUNST.
Financiële beslissingen aangaande KUNST & Vliegwerk worden genomen door het
bestuur van KUNST.
75% van de winst van KUNST & Vliegwerk wordt ter beschikking gesteld aan KUNST &
Vliegwerk.
KUNST & Vliegwerk mag niet meer dan €750 doorboeken op diens post van het volgende
boekjaar. Indien er in de post van KUNST & Vliegwerk aan het einde van het boekjaar
meer dan €750 over is, wordt het overige geld opgenomen in KUNST.

RUST
1.
2.

RUST is een commissie van KUNST die activiteiten organiseert die bedoeld zijn voor
RUST-leden.14 Voor deze activiteiten kan een eigen bijdrage gevraagd worden.
Het is RUST-leden toegestaan lid te worden van de RUST-commissie.

Bestuur
Artikel 15

Verkiezing
1.
2.
3.

4.

Artikel 16

Samenstelling
1.
2.
3.

Artikel 17

Elk jaar wordt een bestuur gekozen.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, het aftredende bestuurslid is
herkiesbaar15.
Het bestuur stelt kandidaat-bestuursleden voor. De namen van deze kandidaten worden
schriftelijk aan de leden bekend gemaakt uiterlijk bij oproeping van de ALV waarin
stemming hierover plaats zal vinden.
De leden kunnen tot voor aanvang van de vergadering een tegenbestuur indienen. Dit
gebeurt schriftelijk bij het bestuur. Deze kandidaatstelling dient door ten minste tien
stemgerechtigde leden ondertekend te zijn. 16

Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De ALV kan besluiten 1 lid van het bestuur buiten de leden te benoemen.17
Een bestuurslid kan meer dan 1 functie bekleden.18

Taken
1.
2.
3.
4.
5.

De primaire bestuurstaak is de vereniging besturen.19
Het bestuur heeft de mogelijkheid om onder hun verantwoordelijkheid vallende taken te
mandateren aan commissies die door het bestuur worden benoemd.20
De voorzitter is onder andere verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.
De secretaris is onder andere verantwoordelijk voor de notulen en de externe contacten.
De penningmeester is onder andere verantwoordelijk voor de boekhouding.
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Artikel 18

Einde bestuurslidmaatschap
1.

2.
3.

Een bestuurslidmaatschap wordt beëindigd door:21
a. Decharge; hierbij wordt aansprakelijkheid beëindigd.
b. Bedanken of ontslag; hierbij blijft een bestuurslid aansprakelijk na zijn
zittingstermijn.
Elk bestuurslid kan te allen tijde geschorst worden door de ALV.22
Binnen 3 maanden moet er door de ALV besloten worden of het geschorste bestuurslid
wordt ontslagen. Indien dit niet gebeurt binnen deze termijn dan wordt de schorsing
opgeheven.

Algemene Ledenvergadering
Artikel 19

Bijeenroeping
1.
2.
3.
4.
5.

Artikel 20

Toegang
1.
2.
3.

Artikel 21

Alle leden, bestuursleden, aspirant-leden en begunstigers hebben toegang tot de ALV.27
RUST-leden en donateurs hebben geen toegang tot de ALV.
Geschorste leden hebben geen toegang tot de ALV, met als enige uitzondering de ALV
waar hun schorsing behandeld wordt.28
Over toelating anders dan het in lid 1 en 2 benoemde beslist de ALV.29

Agenda
1.
2.

3.

4.
5.

Artikel 22

Het bestuur roept ten minste tweemaal per verenigingsjaar de ALV bijeen.
De termijn voor bijeenroeping is 7 dagen.23
De ALV kan zo vaak bijeengeroepen worden als het bestuur wenselijk acht.24
Het bestuur is verplicht de ALV binnen 4 weken bijeen te roepen als zij daartoe
schriftelijk verzocht wordt door minstens één tiende van de leden.25
Als het bestuur niet binnen 14 dagen reageert op het in lid 4 benoemde verzoek dan is het
deze leden vrij om zelf over te gaan tot bijeenroeping van de ALV.26

Het bestuur stuurt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de ALV de agenda op aan de
leden.30
De agenda wordt vastgesteld op de ALV en kan aangepast worden, door het bestuur, tot
het moment van vaststelling. Dit kan alleen indien de complexiteit van het toegevoegde
agendapunt het toestaat.
Onderwerpen die opkomen tijdens de ALV worden ondergebracht in het kopje “wat
verder ter tafel komt”. Over deze onderwerpen kan gestemd worden op de huidige ALV.
Dit kan alleen indien de complexiteit van de toegevoegde stemming het toelaat.
Door leden ingezonden stukken kunnen voorafgaand aan de ALV meegezonden worden
met de agenda, hiertoe beslist het bestuur.
De leden kunnen de ALV per stemming verzoeken de in lid 4 bedoelde stukken alsnog toe
te zenden aan alle leden in het geval dat het bestuur dit heeft geweigerd.

Inhoud
1.

Jaarlijks, uiterlijk 6 maanden na het einde van het verenigingsjaar worden de volgende
zaken per ALV behandeld: 31
a. Het jaarverslag en de afrekening.
b. De benoeming van de kascontrolecommissie en de Raad van Advies voor het
volgende verenigingsjaar.
c. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
ALV.
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Artikel 23

Stemmen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Artikel 24

Verkiezing
1.
2.

3.

Artikel 25

Bij het verkiezen van personen dient een absolute meerderheid (de helft van de stemmen
plus 1) te worden behaald.37
In het geval dat er bij een stemming tussen 2 personen staken (het aantal stemmen voor
beide opties zijn gelijk), beslist het lot (dan wordt er een muntje opgegooid) wie gekozen
wordt.38
In het geval dat er bij stemming over meer dan 2 natuurlijke personen geen absolute
meerderheid wordt behaald, wordt de persoon met de minste stemmen uit de stemming
gehaald en wordt er opnieuw gestemd. Dit wordt herhaald tot er 2 personen over blijven.39

Machtigen
1.

2.
3.
Artikel 26

Voor het nemen van geldige beslissingen dienen er minimaal zoveel leden, anders dan
bestuursleden, aanwezig te zijn als dat er bestuursleden zijn plus een extra lid.
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft 1 stem.32
Blanco stemmen tellen niet mee in het totaal aantal uitgebrachte stemmen en worden
beschouwd als niet te zijn uitgebracht.33
Het is niet mogelijk te onthouden van stemming.
Alle besluiten worden, tenzij de wet of het statuut anders voorschrijven, genomen met
absolute meerderheid (de helft van de stemmen plus 1) van de uitgebrachte stemmen.34
In het geval dat de meerderheid van de stemmen blanco zijn, is de stemoptie die daarna de
meeste stemmen heeft, geldend.
Stemmingen geschieden in principe altijd open (met de hand omhoog). Echter, bij
stemming aangaande ontzetting, ontslag of schorsing van personen of per verzoek van een
lid35, is het bestuur verplicht de stemming gesloten (per stembrief) te doen.
In het geval dat de stemmen staken (het aantal stemmen voor beide opties zijn gelijk) en
de stemming betreft niet de verkiezing van een persoon, dan wordt de stemming
verworpen (deze stemming mag niet worden herhaald).36

Elk lid kan een ander lid machtigen om namens hem of haar te stemmen tijdens de ALV.40
Deze volmachten dienen voor aanvang van de ALV schriftelijk bekend gemaakt te zijn
aan het bestuur.
Elk lid kan maximaal 2 volmachten uitoefenen voor stemgerechtigde, niet-aanwezige
leden.
Het bestuur presenteert alle machtigingen direct na het openen van de ALV.

Gebruiken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De ALV wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.41
Indien de voorzitter en zijn plaatsvervanger ontbreken dan zit een ander bestuurslid de
ALV voor.42
Indien er op deze manier niet een voorzitter aangewezen kan worden, wijst de ALV uit
haar midden een voorzitter aan.43
In beginsel dient het voltallige bestuur aanwezig te zijn bij de ALV.
Indien er geen voltallig bestuur aanwezig is kunnen er rechtsgeldige beslissingen genomen
worden, mits voldaan aan art. 23 lid 1.
Van de ALV worden notulen gemaakt.44
De notulen van de ALV worden verstuurd naar de leden.45

32

36

40

44

33

37

41

45

Statuut 17:3
Statuut 19:4
34 Statuut 19:3
35 Statuut 19:7

Statuut 19:6
Statuut 19:5
38 Statuut 19:5
39 Statuut 19:5

Statuut 17:4
Statuut 18:1
42 Statuut 18:1
43 Statuut 18:1

Statuut 18:2
Statuut 18:2

5

Slotbepalingen
Artikel 27

Declareren
1.
2.
3.
4.
5.

Artikel 28

Wijzigen Huishoudelijk Regelement
1.
2.
3.

Artikel 29

Een ieder die tijdens het uitoefenen van taken ten behoeve van de vereniging kosten
maakt, kan deze kosten declareren bij het bestuur.
Tot het honoreren van declaraties beslist het bestuur.
Aanvraag van declaratie geschiedt door het inleveren van bewijs van betaling tezamen met
een ingevuld declaratieformulier bij het bestuur.
De termijn voor declareren is binnen 4 weken na betaling.
Voor reiskosten kan €0,19 per kilometer gedeclareerd worden.

Voorstellen tot het wijzigen van het huishoudelijk regelement kunnen aangedragen
worden door het bestuur en de leden.
Elk in lid 1 bedoelde voorstel dient uiterlijk 7 dagen voor de ALV waarin het behandeld
wordt, opgestuurd te worden aan alle leden.
Besluiten treden in werking direct nadat deze zijn ingestemd.

Overige bepalingen
1.
2.

Door zijn of haar toetreden tot lid van de vereniging verklaart ieder lid zich te houden aan
de bepalingen van het statuut en het huishoudelijk reglement.
Bij verschil van mening betreffende de uitleg van het statuut of het huishoudelijk
reglement of in de gevallen waarin het statuut of het huishoudelijk reglement niet
voorzien, beslist de ALV.
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