
Naam 

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Citroën Club Nederland (CCNL), en zal verder in het…………... 
huishoudelijk reglement worden genoemd de vereniging...............................................................

Organisatie

Artikel 2

1. Alle leden van de vereniging mogen activiteiten, volgens art. 2 lid 2 van de statuten,…… 
organiseren namens en in het belang van de vereniging. Zij moeten zich daarvoor……… 
aanmelden bij het bestuur. Om deze activiteiten zo goed mogelijk te regelen stelt het…… 
bestuur hiervoor een reglement op........................................................................................

2. Om het verstrekken van informatie en het bevorderen van een goed onderling contact….. 
tussen de leden te bewerkstelligen wordt het werkgebied van de vereniging verdeeld in… 
regio’s....................................................................................................................................

3. In iedere regio wordt een persoon door het bestuur als informatiepunt aangewezen..........
4. De leiding van de regio’s berust bij het bestuur....................................................................

Lidmaatschap

Artikel 3

1. Ieder lid wordt aan het einde van het verenigingsjaar in de gelegenheid gesteld om de….. 
contributie voor het volgende verenigingsjaar te voldoen. De contributie moet uiterlijk…. 
voor 1 april van dat jaar betaald zijn.....................................................................................

2. Bij een nieuw lidmaatschap zal de penningmeester de restcontributie van het…………… 
desbetreffende lidmaatschap vaststellen................................................................................

3. Restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden wordt niet verleend.........................................
4. Verplichtingen van de leden zijn:…………………………………………………………..
 - het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.........
 - het tijdig betalen van de op de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie

of een door het bestuur vastgesteld deel ervan...........................................................
- bij het niet of niet op tijd voldoen van de contributie, vervallen op 1 mei van het…
- . 

verenigingsjaar alle rechten van het lidmaatschap.....................................................
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5. Het lidmaatschap kan worden beëindigd overeenkomstig art. 6 van de statuten...................
6. Voor het, binnen 1 jaar, opnieuw lid worden van de vereniging worden administratie…… 

kosten in rekening gebracht....................................................................................................

Donateurs

Artikel 4

1. Donateurs hebben geen rechten en plichten, behoudens artikel 7 van de statuten.................
2. De donateurs ontvangen het clubblad.....................................................................................
3. De minimale geldelijke bijdrage dient in overeenstemming te zijn met de kosten om het… 

clubblad aan hen te kunnen verstrekken.................................................................................

Bestuur

Artikel 5

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester..............
2. Het bestuur kan worden aangevuld met een ledenadministrateur, een regio-coördinator,…. 

een public relations-medewerker, een commissaris en/of een door de algemene………….. 
vergadering gekozen functionaris..................................................................................…….

3. Alle bestuursleden worden in de functie gekozen door de algemene vergadering en……… 
hebben zitting voor een periode van 2 jaar.............................................................................

4. Om de continuïteit van de leiding in de vereniging te waarborgen, wordt de helft van het... 
bestuur op de oneven jaren gekozen (de voorzitter, de penningmeester, de regio-…..……. 
coördinator en de commissaris) en de andere helft op de even jaren (de secretaris, de……. 
ledenadministrateur, de public relation-medewerker)............................................................

5. Kandidaatstelling voor een verkiesbare bestuursfunctie kan geschieden tot vier weken…... 
voor de algemene vergadering................................................................................................

6. Kandidaatstelling dient schriftelijk aan het bestuur kenbaar gemaakt te worden..................
7. Stemming binnen het bestuur gebeurt bij een gewone meerderheid van stemmen...............

Artikel 6

1. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,….. 
door één van de overige bestuursleden..................................................................................

2. Van het ter bestuursvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris, 
of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de………… 
eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld.....................................................................
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3. Het voeren van de financiële administratie en alle daarmee samenhangende handelingen 
gebeurt door de penningmeester. Deze brengt regelmatig verslag uit aan het bestuur. Het 
gehele bestuur draagt de financiële verantwoordelijkheid.....................................................

4. De jaarlijkse controle van de financiële administratie geschiedt door een door de leden…. 
gekozen kascontrolecommissie (zie art. 15 lid 2 van de statuten).........................................

5. Door het bestuur wordt een takenpakket van de verschillende bestuursfuncties schriftelijk 
opgesteld. Deze stukken zijn voor de leden van de vereniging openbaar.............................

Artikel 7

1. De kascommissie heeft tot taak ten minste eenmaal per jaar de kasboeken en bescheiden 
van de financiële administratie van de vereniging te controleren. Bij het in orde bevinden 
van deze boeken, zal zij de algemene vergadering voorstellen de penningmeester een…… 
verklaring te geven dat zijn beheer van de verenigingsgelden in orde is…………………..

2. De kascommissie bestaat uit 3 personen, te weten een kascommissaris en 2 gewone…….. 
leden.......................................................................................................................................

3. Een lid kan nooit langer dan 2 jaar zitting hebben in de kascommissie................................
4. De eindverantwoording van de kascommissie ligt bij de kascommissaris............................

Artikel 8

1. Het bestuur kan te allen tijde commissies benoemen. Deze commissies werken onder…… 
verantwoordelijkheid van het bestuur. De opdracht die door het bestuur is verstrekt aan de 
commissie en de periode dat de commissie aan het werk zal zijn wordt aan de leden ter…. 
kennis gebracht.......................................................................................................................

2. Het bestuur bepaalt de hoogte van de in rekening te brengen administratiekosten in de….. 
algemene vergadering.............................................................................................................

Artikel 9

Op de algemene vergadering worden de volgende zaken behandeld:………………………………
- het financieel jaarverslag van het vorig boekjaar.......................................................
- het verslag van de kascontrolecommissie...................................................................
- verkiezen van de bestuursleden voor het komende verenigingsjaar...........................
- het vaststellen van de contributie voor het komende verenigingsjaar........................
- het jaarverslag van georganiseerde evenementen e.d.................................................
- de goedkeuring van de begroting voor het lopende boekjaar.....................................
- het verkiezen van een kascommissie voor het komende verenigingsjaar..................
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Artikel 10

Alle leden van de vereniging zullen ten minste 2 weken van tevoren op de hoogte worden………. 
gebracht van de te houden algemene vergadering. Het bestuur zal dan ook alle voorstellen en…… 
bescheiden die op deze vergadering moeten worden behandeld aan de leden ter kennis brengen…. 
Tot een week voor de vergadering kunnen leden op- en aanmerkingen en/of eigen voorstellen bij 
het bestuur indienen. Alle voorstellen, informatie en het standpunt van het bestuur worden op de 
vergadering aan de leden verstrekt ter bepaling van een standpunt...................................................

Algemeen

Artikel 11

Het bestuur correspondeert met de leden over zaken die organisatorisch en bestuurstechnisch…. 
voor de vereniging van belang zijn. Indien leden over bestuursvertrouwelijke informatie………. 
beschikkeb en over deze zaken met anderen willen communiceren, dan dienen zij hiervoor een 
verzoek aan het bestuur te richten. Het bestuur zal een beslissing aan de hand van zo’n verzoek 
nemen................................................................................................................................................

Artikel 12

1. Over aankoop van goederen waarvan de uiteindelijke aanschafwaarde hoger is dan 10% 
van de jaarbegroting beslist een meerderheid van stemmen op een algemene vergadering.

2. Alle goederen welke in het bezit zijn van de vereniging mogen, zonder toestemming van 
een meerderheid van stemmen op een bestuursvergadering, niet verkocht worden.............

Artikel 13

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement, worden op een algemene vergadering 
door het bestuur en/of leden gedaan en met een gewone meerderheid van stemmen ten uitvoer… 
gebracht.............................................................................................................................................

Artikel 14

In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement of andere geldende………….
reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.................................................................................
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