HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING TOONKUNST NEDERLAND (VTN).

Algemeen
Art. 1: Dit huishoudelijk reglement stelt een aantal regels vast voor de gang van zaken in de
VTN. Het reglement is gebaseerd op de statuten van de vereniging en is daar een nadere
uitwerking van.
Toetreding
Art. 2: Alle muziekgezelschappen die binnen de doelstelling van de VTN passen kunnen lid
worden.
Art. 3: Muziekgezelschappen die het lidmaatschap aanvragen worden tijdens een repetitie of
een uitvoering bezocht door een deskundige die door het bestuur van de VTN wordt
aangewezen. Deze deskundige adviseert naar aanleiding van zijn/haar bevindingen over
toelating.
Art. 4: Het bestuur besluit conform het advies van deze deskundige over toelating van het
muziekgezelschap dat het lidmaatschap heeft aangevraagd.
De leden
Art. 5: Leden informeren het bestuur eens per jaar over het ledenaantal en over voorgenomen
uitvoeringen gedurende het desbetreffende jaar.
Art. 6: Leden zijn verplicht het bestuur te informeren over eventuele adreswijzigingen,
bestuursmutaties en alles wat voor de communicatie tussen bestuur en leden van belang is.
Het bestuur
Art. 7: Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en legt daarover in de
jaarvergadering verantwoording af aan de leden.
Art. 8: Het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst draagt één
lid van het bestuur voor.
Art. 9: Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, te beginnen op 1 januari 2009.
Bestuursleden worden voor drie jaar verkozen en kunnen hoogstens twee keer herbenoemd
worden.
Art. 10: Het bestuur kan zich laten adviseren door commissies, onder andere van de
Maatschappij. Het sluit zich aan bij de taken en bevoegdheden van de commissies zoals
vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de Maatschappij.
Vergoedingen:
Art. 11: Per lid kan één lid reiskosten bij het bestuur declareren voor het bezoeken van de
jaarvergadering.
Art. 12: Het bestuur stelt een regeling onkostenvergoedingen vast voor leden van het bestuur,
van commissies en van leden die speciale opdrachten vervullen.
Vaststelling
Art. 13: Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Art. 14: Wijzigingen kunnen alleen door de algemene vergadering worden vastgesteld.

Art. 15: Voor de vaststelling van het reglement en voor besluiten tot wijziging is de absolute
meerderheid van stemmen op de algemene vergadering vereist.
Art. 16: Elke wijziging treedt in werking vanaf het moment dat de algemene vergadering tot
wijziging heeft besloten.
Slotbepalingen
Art. 17: Het bestuur is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van het
huishoudelijk reglement. Het legt daarover verantwoording af aan de leden.
Art. 18: In gevallen waarin statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het
bestuur.

