Huishoudelijk Reglement (HR) Stichting Kunstkring Parkstad
Artikel 1:

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.

1) De Bestuursvergaderingen worden gehouden in Parkstad.
2) Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
3) Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter of een
ander bestuurslid dit wenselijk acht.
4) De oproeping tot vergaderen geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde- door de
voorzitter, tenminste 7 dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief die in principe via email aan de bestuursleden worden gezonden.
5) De oproepingsbrief vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.
6) Zolang in een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met
algemene stemmen, ook al zijn door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen
en houden van vergadering niet in acht genomen.
7) De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid
de plaatsvervangend voorzitter, bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar
voorzitter aan.
8) Het besproken en de genomen besluiten in de vergaderingen worden kort samengevat
vastgelegd in notulen opgemaakt door de secretaris of door een van de andere
aanwezigen, door de voorzitter daarvoor aangezocht. De notulen worden vastgesteld en
getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben
gefunctioneerd.
9) Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is of
vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid
laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts
voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10) Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telefonisch of per e-mail hun mening te uiten. Van
een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door
de secretaris een relaas gemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de
notulen wordt gevoegd.
11) Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
12) Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de stemming over
personen gaat of de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de
stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
13) Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14) In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 2:

Vergaderingen van leden.

1) Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering (de jaarvergadering) gehouden,
uiterlijk 3 maanden na het boekjaar.
2) In de jaarvergadering wordt een controlecommissie van 2 leden benoemd die de taak
heeft om de financiële stukken van het boekjaar te controleren.
3) De controlecommissie rapporteert schriftelijk haar bevindingen aan de leden en verleent
de penningmeester decharge over betreffende boekjaar als alles in orde is bevonden.
4) Vergaderingen van leden zullen worden gehouden, wanneer het bestuur dit wenselijk acht
of indien minimaal 2/3 v.d. leden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de
te behandelen punten aan het bestuur het verzoek richt. Indien het bestuur aan een
dergelijk verzoek geen gevolg geeft is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen
te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
5) De vergadering van leden is belast met de advisering aan het bestuur over het algemeen
beleid van de stichting met de vaststelling van de jaarstukken en de vaststelling van de
notulen van de vergadering van leden.
6) De oproeping tot de vergadering van leden geschiedt- behoudens het in lid 1 bepaalde –
door de secretaris, tenminste 7 dagen van tevoren, de dag van de oproeping en die van
de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven die in principe via
e-mail aan de leden worden gezonden.
7) De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.
8) Vergaderingen van leden worden geleid door de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter
van bestuur. Bij hun afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
9) Van het verhandelde in de vergadering van leden worden notulen opgemaakt door de
secretaris of door een van de andere aanwezigen. De notulen worden vastgesteld door
de eerstvolgende vergadering van leden.
10) Iedere lidmaat heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten
geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
11) Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de stemming over
personen gaat of de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de
stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
12) Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13) In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 3: Bevoegdheid bestuur.
Voor het doen van financiële transacties tot een bedrag van €100 is de penningmeester bevoegd.
Voor bedragen daarboven zijn de penningmeester en de voorzitter gezamenlijk bevoegd.

Artikel 4: Taken bestuur.
De leden van het DB verdelen naast hun bestuursfunctie een vast takenpakket zoals hieronder
omschreven.
Functie Taken
Voorzitter: Coördinatie Algehele leiding.
Secretaris: Coördinatie PR / plv. Voorzitter
Penningmeester: Coördinator Financieel Beleid & Huisvesting
De bestuursleden, afgevaardigd namens de Stichting Kunstkring Parkstad behartigen de
belangen van hun leden door het mede uitvoeren/ondersteunen van de DB-leden bij hun aan de
DB-functie toegevoegde taken.

Artikel 5: Lidmaatschap Kunstkring Parkstad.
Ieder beeldend kunstenaar die woont en/of werkt in de regio Parkstad, of een binding heeft met
deze regio, kan lid of aspirant lid worden van Kunstkring Parkstad. Hij of zij kan zich aanmelden
door contact op te nemen met een lid van het DB of via het e-mailadres van de stichting, met als
bijgevoegde informatie:
- De volledige naam
- Geboortedatum
- Adres en woonplaats
- Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
- Het eigen e-mailadres (geen voorwaarde)
- Eigen website: (geen voorwaarde)
- Digitaal beeldmateriaal van zijn of haar (recent) werk (minimaal 6 stuks) t.b.v. plaatsing op de
website.
- Een duidelijk herkenbare foto van de betreffende kunstenaar is wenselijk.

Bij het niet volledig aanleveren van de gevraagde gegevens wordt de aanvraag niet
verder verwerkt.
Artikel 6:

Contributie bijdrage leden.

De betaling loopt gelijk aan het kalenderjaar en is over te maken op de rekening van de stichting.
In het lopende jaar wordt de contributie berekend over de resterende kwartalen met inbegrip van
het kwartaal waarin men lid wordt. Het contributiebedrag bedraagt €72,00 per jaar. (€18,00 per
kwartaal).
Stilzwijgend zal het lidmaatschap telkens met een jaar verlengd worden waarbij de contributie
betaald dient te worden vóór 1 februari van dat jaar
Bij in gebreke blijven na een herinnering wordt het lidmaatschap beëindigt en zullen de betreffend
persoonlijke gegevens uit het ledenbestand en van de website verwijderd worden.

