
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren 
 
 
 
Artikel 1 
 
Hij of zij die lid wenst te worden van de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren dient rechtmatig 
gevestigd te zijn als poelier en wildhandelaar, danwel een bedrijfstype uit te oefenen als genoemd in artikel 
4, lid 2 van de statuten, en dient zich door middel van een brief of aanmeldingsformulier voor het verkrijgen 
van het lidmaatschap te wenden tot het secretariaat. 
 
Hij of zij die buitengewoon lid wenst te worden van de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren 
conform artikel 4, lid 5 van de statuten, dient zich middels een brief of aanmeldingsformulier voor het 
verkrijgen van het buitengewoon-lidmaatschap te wenden tot het secretariaat. 
 
Het lidmaatschap vangt aan bij de aanmelding, terwijl het volledige contributiebedrag voor het jaar waarin de 
aanmelding plaatsvindt, verschuldigd is. Eén en ander in voorbehoud met betrekking tot het artikel 4, lid 6 
van de statuten bepaalde omtrent toelating van leden en buitengewone leden. 
 
 
Artikel 2 
 
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, met een minimum van zeven en een maximum van elf, 
inclusief de voorzitter. 
 
Leden van het bestuur zullen het hele land vertegenwoordigen, waarbij een zo groot mogelijke spreiding 
over het hele land in acht zal worden genomen. 
 
Bij tussentijds aftreden of overlijden van bestuursleden kunnen diens werkzaamheden tot de Algemene 
Ledenvergadering worden waargenomen door een stemgerechtigd lid, aan te wijzen door het bestuur. 
 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
Eén persoon kan meerder functies in het dagelijks bestuur vervullen. 
 
 
Artikel 3 
 
Er wordt ieder jaar tenminste één Algemene Ledenvergadering gehouden en wel voor 30 juni van dat jaar. 
 
In deze vergadering wordt: 
 
a. door het bestuur verslag uitgebracht over het voorgaande verenigingsjaar; 
b. door de penningmeester rekening en verantwoording afgelegd van zijn beheer der gelden; 
c. door het bestuur een begroting van uitgaven en inkomsten voor het volgende jaar ingediend; 
d. verkiezing voor het bestuur gehouden; 
e. behandeld, hetgeen verder wordt voorgesteld. 
 
De oproeping ter Algemene Ledenvergadering geschiedt conform artikel 17 van de statuten. 
 
 
Artikel 4 
 
De stemmingen geschieden overeenkomstig het in de statuten daaromtrent bepaalde. Het bestuur benoemt 
een commissie van 3 leden als stemcommissie. die zich ervan dienen te overtuigen dat het aantal 
uitgebrachte stemmen of ingediende stembriefjes gelijk zijn aan het aantal van de aanwezige 
stemgerechtigde leden. De stemcommissie opent de stembiljetten. Zij maakt de uitslag bekend en 
ondertekent de verzamellijst. 
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Artikel 5 
 
Zijn zeven dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering geen kandidaten voor het aftredende 
bestuurslid schriftelijk voorgesteld door tenminste drie leden, dan kan het aftredende bestuurslid bij 
acclamatie worden herkozen. De niet-herkozen bestuursleden blijven hun taak vervullen tot het einde van de 
Algemene Ledenvergadering. 
 
Kandidaat-bestuursleden dienen tevens minstens zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering 
schriftelijk te verklaren een eventuele benoeming te willen aanvaarden. 
 
 
Artikel 6 
 
Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen indien tenminste de helft van het aantal bestuursleden in een 
vergadering aanwezig is, waarvoor de bestuursleden tenminste drie dagen van tevoren zijn opgeroepen. 
 
Op de eerstvolgende bestuursvergadering na de Algemene Ledenvergadering kiest het bestuur uit haar 
midden een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
 
De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Bij ontstentenis wordt hij 
vervangen door de vice-voorzitter en bij afwezigheid van deze door het in jaren oudste bestuurslid. 
 
 
Artikel 7 
 
Het bestuur kan zich, indien zij dit nodig acht, doen bijstaan door één of meerdere commissies. 
 
De in artikel 12, lid 4 van de statuten genoemde kascommissie brengt schriftelijk verslag uit aan de 
Algemene Ledenvergadering. 
 
De kascommissie bestaat uit vier leden. Uit haar midden benoemt het bestuur voor de periode van 3 jaar 
een voorzitter, welke reeds drie jaren lid is geweest van deze commissie. De voorzitter is na deze periode 
aftredend en niet herkiesbaar. 
 
Elk jaar is één van de overige drie kascommissie-leden aftredend en niet herkiesbaar. 
 
 
Artikel 8 
 
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen op een Algemene 
Ledenvergadering waartoe is opgeroepen, met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk 
reglement zal worden voorgesteld. Een afschrift van de wijziging van het huishoudelijk reglement zal aan alle 
leden worden toegezonden. 
 
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen met een meerderheid van 
tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. 
 
 
Artikel 9 
 
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 
 
Beesd, 7 mei 2007 
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