
Huishoudelijk reglement personeelsvereniging FOQUS 

 

Deelnemers aan evenementen worden geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de 

vereniging opgestelde statuten, in het bijzonder het voor alle activiteiten geldende huishoudelijk 

reglement. 

Het huishoudelijk  reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten 

van de vereniging, zoals laatstelijk vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 19 

april 2007. 

 

 

Art.1 Ereleden 

De door de vereniging benoemde ereleden zijn vrijgesteld voor het betalen van contributie. 

Tevens kunnen zij kostenloos aan evenementen/uitjes deelnemen, mits dit niet tot onevenredig 

hoge kosten leidt voor de vereniging en het bedrag van € 50,00 te boven gaat. Zulks ter 

beoordeling van het (dagelijks) bestuur. 

 

Art. 2 Integriteit 

Teneinde de integriteit te waarborgen zijn bestuursleden uitgesloten van deelname aan door de 

vereniging uitgezette loterijen of wedstrijden, waarbij de integriteit in het gedrang zou kunnen 

komen. 

Het bestuur treedt naar buiten als vertegenwoordigers van de vereniging, doch nimmer als 

vertegenwoordigers van of namens de belastingdienst. 

 

Art. 3 Vrijstelling deelnamekosten 

Bestuursleden en vrijwilligers zijn, in de hoedanigheid van  (mede-) organisator en/of begeleider 

vrijgesteld van deelnamekosten aan een evenement. Zij zijn echter niet vrijgesteld voor het 

betalen van contributie. 

 

Art. 3a Begeleiding evenementen 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van evenementen. Zij dient er voor 

zorg te dragen dat bij ieder evenement tenminste 1 bestuurslid aanwezig is. Bij grotere 

evenementen dienen dit meerdere bestuursleden te zijn.  

 

Art. 4 Misbruik lidmaatschap 

De door de vereniging georganiseerde activiteiten zijn bedoeld voor haar leden en gezinsleden. 

Het is leden niet toegestaan het lidmaatschap te misbruiken ten voordele van derden. Het 

bestuur dient op naleving hiervan toe te zien. Bij constatering van misbruik kunnen passende 

maatregelen worden genomen, zulks ter beoordeling van het (dagelijks) bestuur.  

 

Art. 5 Deelnamekosten 

De kosten voor deelname aan een evenement dienen bij aanmelding te worden voldaan, tenzij 

de organisatie anders heeft bepaald. Niet tijdige betaling kan leiden tot uitsluiting van het 

evenement en bij herhaling tot uitsluiting van alle evenementen of zelfs royering van het 

lidmaatschap. Uitsluiting van een evenement schort de betalingsverplichting niet op. Zulks ter 

beoordeling van het (dagelijks) bestuur. Bestelde toegangskaarten dienen vooraf voldaan te zijn. 

Bestellingen waarbij op de uiterste betaaldatum geen betaling aanwezig is, worden niet 

gehonoreerd. Het (dagelijks) bestuur behoudt de mogelijkheid  hier in bijzondere gevallen van af 

te wijken. 

 

Art. 6 Annuleren deelname 

In geval van annulering van deelname aan een evenement, zal , indien de vereniging reeds 

kosten heeft gemaakt, hetzij door reserveringen en/of de aanschaf van toegangskaarten of 

materialen, in het algemeen niet worden overgegaan tot restitutie van de deelnamekosten. In 

zeer bijzondere gevallen beslist het (dagelijks) bestuur. 

 



Art. 7 Aansprakelijkheid 

Deelname aan evenementen geschiedt geheel op vrijwillige basis en geheel voor eigen 
risico.. Het bestuur noch de vereniging kan op enigerlei wijze aansprakelijk worden 
gesteld voor welke schade dan ook, opgelopen tijdens of ten gevolge van deze 
evenementen. Evenmin kan noch het bestuur, noch de vereniging aansprakelijk worden 
gesteld voor schade opgelopen ten gevolge van gebeurtenissen die buiten de 
invloedsfeer van de vereniging plaatsvinden, zoals het in gebreke blijven of faillissement 
van derden of schade ontstaan ten gevolge van weersomstandigheden. Leden worden 
geacht bij aanmelding op de hoogte te zijn van de statuten en bijbehorend huishoudelijk 
reglement.  
Deelnemers aan evenementen dienen zelf, indien gewenst, te zorgen voor een 
adequate ongevallen-, reis- en/of annuleringsverzekering. 
 

Art. 8 Contributie 

De contributie wordt elk jaar in de maand januari geheven. Voor leden die zich na 1 
februari als lid aanmelden wordt de contributie voor het lopende jaar niet nageheven. 
Daarentegen vindt bij beëindiging van het lidmaatschap ook geen restitutie van de 
resterende maanden plaats. 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene 
ledenvergadering. 
Een besluit tot verhoging van de contributie kan pas ingaan in het kalenderjaar volgend 
op het jaar waarin het besluit tot verhoging is genomen. 
 
Art. 9 Uitsluiting van deelname / royement 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om in geval van misdraging en/of het veroorzaken van 

imagoschade of overlast, leden uit te sluiten van deelname aan een bepaalde activiteit. In 

bepaalde gevallen kan uitsluiting van het lidmaatschap plaatsvinden. Zulks ter beoordeling van 

het (dagelijks) bestuur.  

 

Art. 10 Slotbepalingen 

In alle gevallen waarin de statuten, danwel dit reglement niet voorzien, beslist het 
(dagelijks) bestuur. 


