Huishoudelijk reglement Ondernemers Kamer Vught.
(versiedatum september 2012)
•

•

•

Doelstelling OKV
De Ondernemers Kamer Vught (hierna OKV) is een netwerkorganisatie en heeft ten doel de
contacten tussen de ondernemers in Vught te bevorderen. Door middel van het organiseren van
bijeenkomsten wordt ondernemend Vught bij elkaar gebracht om elkaar (beter) te leren kennen.

Aanmelding lidmaatschap + inschrijfgeld:
Het aanmelden als lid dient schriftelijk te geschieden ter attentie van het secretariaat. Het
lidmaatschap is persoonsgebonden. Bij aanmelding worden de bedrijfsnaam, de
vertegenwoordiger namens het bedrijf die de bijeenkomsten zal bezoeken, het adres, de postcode
en woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres vermeld. Het éénmalige inschrijfgeld bedraagt
€ 25,00.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar.

Leden OKV
Leden van OKV dienen een relatie te hebben met Vught (business-to-business). Zij hebben hun
bedrijf in Vught of zijn woonachtig in Vught of hebben met hun bedrijf business-to-business relaties
met Vughtse ondernemers. Hieronder vallen tevens de publieke sector en de lokale overheid.
Indien een bedrijf structureel meerdere personen naar de bijeenkomsten wil afvaardigen, dient
daarvoor per persoon een extra lidmaatschap te worden aangegaan.
De uiteindelijke beoordeling van het lidmaatschap is aan het bestuur.
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Contributie:
De contributie bedraagt met ingang van 01-01-2010 € 225,00 (excl. BTW) per kalenderjaar.
Wordt men na 1 juli lid, dan bedraagt de contributie voor dat lopende kalenderjaar nog € 125,-.
Wijziging van het lidmaatschapsgeld wordt door de ledenvergadering vastgesteld.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken voor
het einde van het verenigingsjaar. Het secretariaat bevestigt de opzegging binnen 10 dagen na
ontvangst en het lidmaatschap zal eindigen op 31 december van het betreffende lopende
verenigingsjaar.

Bijeenkomsten en uitnodigingsbeleid:
Als regel organiseert de OKV 4 bijeenkomsten per jaar, waarbij 1 van de bijeenkomsten zo
mogelijk bestaat uit een bedrijfsbezoek.
Per bijeenkomst wordt bekeken of er extra kosten zijn verbonden aan deelname door een partner
of introducé. Dit wordt in de uitnodiging vermeld.

Ledenlijst
De ledenlijst wordt up to date gehouden door het secretariaat. Een exemplaar van de ledenlijst,
voorzien van naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, wordt op verzoek aan de
leden verstrekt door de secretaris. De beslissing hierover is aan het bestuur.
In verband met de wet op de privacy worden geen e-mail-adressen verstrekt.
Website Ondernemers Kamer Vught (www.ondernemerskamervught.nl )
Op de website staat informatie over de OKV, een ledenoverzicht, programma, actualiteiten etc.
Ook het huishoudelijk reglement staat op de website.
Relevante informatie en wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.
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Samenstelling bestuur:
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Giel Schuurmans
Vice-voorzitter: Bert van Rooij
Secretaris: Albert Vesters
Penningmeester: Joke Olijve
lid: Tjeerd Zijlstra
Voor nieuwe bestuursleden doet het bestuur een voordracht uit de leden van de OKV, de leden
maken de definitieve keuze.
Het bestuur kiest uit het bestuur de voorzitter en verdeelt de functies .
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Statuten
De laatst gewijzigde versie van de statuten van “Ondernemers Kamer Vught”, opgemaakt door
notaris Oomens te Vught, is gedateerd dd september 2012.
De statuten zijn te allen tijde ter inzage bij de secretaris. Op verzoek kan een kopie van de statuten
worden verstrekt.

Huishoudelijk reglement:
De wet verplicht niet tot het hebben van een Huishoudelijk of Algemeen reglement.
Het reglement kan door de ledenvergadering worden vastgesteld en gewijzigd bij gewone
meerderheid.
Besluiten in strijd met de statuten zijn nietig. Besluiten in strijd met een reglement zijn
vernietigbaar.
Het reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
In het reglement kunnen bepalingen worden opgenomen waarvan het niet nodig is deze in de
statuten op te nemen
Dit huishoudelijk reglement geeft in het kort weer welke rechten en verplichtingen er zijn voor leden
en bestuur.
Het huishoudelijk reglement wordt (op aanvraag) aan alle leden verstrekt.

