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Algemene Ledenvergadering 6 april 2019
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Belangrijk:
De voorgenomen wijzigingen zijn duidelijk herkenbaar opgenomen in kaders.
De strekking van deze wijzigingen is goedgekeurd in de vergadering van het Bondsbestuur van november 2018, maar de precieze tekst is ook opgenomen op de
agenda van de vergadering van het Bondsbestuur van 16 maart 2019. Het kan zijn
dat er nog wijzigingen worden voorgesteld. Ook kunnen aanpassingen worden
voorgesteld door de notaris die de statuten uiteindelijk zal vaststellen. En tenslotte
staat dit stuk ook op de agenda van de algemene ledenvergadering van 6 april
2019, waarbij uiteraard ook nog inbreng van de leden verwerkt kan worden.

Sedert 2016 zijn er enkele zaken in de wachtrij gezet die alleen gerealiseerd kunnen worden bij wijziging
van de statuten of het huishoudelijk reglement (HHR). Deze wensen zijn voortgekomen uit het dagelijks
bestuur (DB), het Bondsbestuur (BB) of de algemene ledenvergadering (ALV).
Het bestuur stelt aan de ledenvergadering voor om de gewenste wijzigingen nu door te voeren.
Deze veranderingen zijn opgenomen in de hieronder volgende volledige versies van de statuten en het
huishoudelijk reglement, waarin de nieuwe regels duidelijk in kaders zijn aangegeven. De meeste veranderingen spreken voor zich. Niettemin is hieronder een nadere toelichting opgenomen per artikel waarin een
wijziging voorkomt.
STATUTEN
Artikel 13 lid 2 sub c: zie toelichting artikel 28
Artikel 17 lid 4: Aanwijzing als clubvertegenwoordiger in de ALV
In de ALV van april 2017 waren 13 fotoclubs vertegenwoordigd, in die van 2018 maar liefst 34 clubs. Dat
laatste is een verbetering, omdat het beleid van de Fotobond wordt bepaald door de leden.
Een tegenvaller was dat slechts de helft zijn stemrecht kon uitoefenen. Alle 34 clubs hadden zich wel tijdig
opgegeven voor deelname aan de vergadering maar velen hadden verzuimd om hun door het bestuur van
de club af te geven machtiging mee te nemen naar de vergadering. Zonder die machtiging kon er niet worden gestemd. Deze procedure was uitgelegd in de uitnodiging aan de clubs en in een tweede zending nog
eens herhaald, maar was desondanks niet goed overgekomen.
Daarom stelt het bestuur voor om de aanmeldprocedure te verbreden met de mogelijkheden die in deze
wijziging worden beschreven.
Dit leidt ook tot een kleine aanpassing van artikel 6 van het huishoudelijk reglement (zie aldaar).
Artikel 22 lid 1: Besluitvorming voor onderscheidingen
Bij een voorgenomen toekenning van een onderscheiding zou volgens de huidige regels het voorstel moeten worden opgenomen in de agenda van de algemene vergadering. Die wordt zo breed verspreid dat het
voor de betreffende persoon geen verrassing meer is, waardoor de toekenning een deel van de charme
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verliest. Ook is het eigenlijk ondenkbaar dat de vergadering bij de behandeling van het voorstel de toekenning tegenhoudt. Daarom is het logischer om de toekenning te laten aansluiten bij de feitelijke praktijk: Het
dagelijks bestuur draagt voor, het bestuur beslist over de toekenning.
Artikel 23 lid 4: Dubbelfunctie
Kandidaten voor het dagelijks bestuur kunnen afkomstig zijn uit het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat voor het grootste deel uit bestuursleden van de afdelingen. Door geen dubbelfunctie toe te
staan worden de mogelijkheden voor personele invulling teveel beperkt. Daarom wordt voorgesteld deze
beperking te schrappen.
Artikel 24 lid 1 sub a en b: Zittingsduur
Het is moeilijk om leden voor het dagelijks bestuur te vinden die zich voor vijf jaar willen binden. Daarom
wordt deze periode – net zoals de regeling die sedert vorig jaar geldt voor taakgroepleden – gesteld op drie
jaar. Herverkiezing blijft uiteraard mogelijk.
Artikel 24 lid 1 sub d: Indeplaatsstelling
Als een lid van het dagelijks bestuur tussentijds aftreedt, kan de verkiezing van een nieuw lid in diens plaats
op grond van deze regel een heel korte zittingsduur opleveren. In dit voorstel wordt voortaan voor een
normale termijn gekozen.
Artikel 28: Instelling kascommissie i.p.v. accountant
Al enige jaren is, vooral uit kostenoverwegingen en gezien de relatief beperkte omvang van de financiële
middelen, een 'gewone' accountant benoemd. Deze stelt een balans en exploitatierekening op vanuit de
aangeleverde stukken. Er wordt geen onderzoek verricht. Het levert slechts schijnzekerheid op.
Het bestuur stelt voor om – conform andere verenigingen – de financiën van de landelijke organisatie te
laten controleren door een kascommissie uit de leden. Deze heeft toegang tot alle stukken en rapporteert
aan de ledenvergadering. De leden van de kascommissie worden bij toerbeurt benoemd uit één afdeling.
Artikel 30: Besluitvorming per email in bestuur, dagelijks bestuur en commissies
Formeel worden bestuursbesluiten (of besluiten in commissies zoals de taakgroepen) genomen in een vergadering. De slagkracht wordt vergroot als een deel van de besluiten voortaan genomen kan worden per
email. Dat geldt dan met name voor besluiten:
- die beter niet kunnen worden uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering; of
- die geen bespreking van het onderwerp rechtvaardigen; of
- waarvan het belang niet zo groot is dat er een representatieve opkomst wordt verwacht als een extra
vergadering bijeen wordt geroepen. (NB: er geldt binnen de Fotobond geen quorum).
Daartoe wordt deze mogelijkheid statutair toegevoegd.
De feitelijke uitwerking wordt opgenomen in artikel 12 van het huishoudelijk reglement (zie aldaar).
Artikel 40 lid 4: Wijziging datum indienen afdelingsbegroting
Aanpassing van de datum op praktische gronden en rechtzetting van een foute verwijzing.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 2: Lidmaatschapsgegevens
Hier werden zaken geregeld die al zijn vastgelegd in het Reglement contributie. Verder was de omschrijving
onlogisch, omdat ontbrak dat dit uitsluitend van toepassing was bij de bepaling van de contributieberekening.
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Artikel 6: Presentielijst
Dit is een gevolg van artikel 17 lid 4 van de statuten. Ook is het niet nodig om de groepen van personen op
te sommen die de vergadering uitmaken, want dit is al in de statuten geregeld.
Artikel 12: Uitwerking besluitvorming per email
Dit is de uitwerking van de stemprocedure per email die mogelijk wordt op basis van het nieuwe artikel 30
van de statuten.
Besluiten die in een vergadering worden genomen worden in die vergadering besproken. Dat geeft de mogelijkheid om elkaars standpunten te beïnvloeden. Dat laatste is lastiger per email. Daarom is gekozen voor
een besluitvorming waar minimaal tweederde van de stemgerechtigden zich vóór moet verklaren (bij besluiten in een vergadering is dat minimaal de helft). Besluiten die zo'n meerderheid niet halen zijn het
waard om nader besproken te worden.

Voorstel wijziging statuten in Algemene Ledenvergadering op 6 april 2019
(versie 4-3-2019). Zie ook de separate toelichting.
De voorgestelde wijzigingen zijn in kaders aangegeven bij de te wijzigen artikelen.

STATUTEN van de FOTOBOND - B.N.A.F.V.

HOOFDSTUK I.
Artikel 1.
1.
2.

ALGEMENE BEPALINGEN

Naam en zetel

De vereniging draagt de naam Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen,
hierna kortweg te noemen de "Fotobond".
Zij is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage.

Artikel 2.

Duur

De Fotobond is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 3.

Boekjaar

Het boekjaar van de Fotobond valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 4.
1.

2.

Doel

De Fotobond heeft tot doel:
a.
het bevorderen van de fotografie;
b.
de technische en esthetische vorming van fotografen;
c.
het voorstaan van de belangen van fotografen;
Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:
a.
het oprichten en bijstaan van verenigingen van fotografen;
b.
het bevorderen en steunen van de samenwerking tussen leden;
c.
het organiseren van studiedagen, cursussen, wedstrijden en tentoonstellingen;
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d.
e.
f.

g.
Artikel 5.
1.

2.

het steunen van leden en anderen te organiseren wedstrijden, tentoonstellingen en cursussen;
het verzorgen van publicaties;
het aangaan en onderhouden van relaties met buitenlandse en/of internationale organisaties
van of voor fotografen en overeenkomstige organisaties op soortgelijke of aanverwante gebieden;
het stimuleren van fotografie door jongeren.
Geldmiddelen

De geldmiddelen bestaan uit contributies, donaties, subsidies, bijdragen voor verrichte diensten en
andere baten, zoals schenkingen erfstellingen en legaten, zulks met dien verstande, dat erfstellingen en legaten alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard.
De algemene vergadering bepaalt bij reglement de door leden te betalen contributie.

Artikel 6.

Reglementen

Ter uitvoering van deze statuten en ter regeling van alle zaken betreffende huishoudelijke aangelegenheden van de Fotobond kan de algemene vergadering een of meer reglementen vaststellen. Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden welke met de statuten in strijd zijn of waarvan de regeling bij
wet aan de statuten is voorbehouden.
Artikel 7.

Onvoorziene zaken

In alle aangelegenheden van de Fotobond waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien beslist
het dagelijks bestuur.

HOOFDSTUK II. LEDEN EN DONATEURS
Artikel 8.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Verenigingen van fotografen en natuurlijke personen kunnen lid zijn van de Fotobond. In deze statuten wordt onder leden verstaan zowel verenigingen van fotografen als natuurlijke personen als
hiervoor bedoeld. Afdelingen als bedoeld in Artikel 36 kunnen geen lid zijn.
Onder "Verenigingen" worden in deze statuten ook begrepen stichtingen en andere groepen van
fotografen.
Leden die zijn aangesloten bij een vereniging welke lid is van de Fotobond worden voor de toepassing van deze statuten gelijkgesteld aan natuurlijke personen die deelnemen aan een stichting of
groep als bedoeld in het vorige lid.
Om lid te kunnen worden moet de vereniging respectievelijk de natuurlijke persoon het doel van de
Fotobond onderschrijven.
Een vereniging respectievelijk een natuurlijke persoon, die lid wenst te worden, deelt dat schriftelijk mede aan het dagelijks bestuur van de Fotobond. Het dagelijks bestuur beslist over de toelating en geeft van zijn besluit schriftelijk bericht aan de vereniging respectievelijk de natuurlijke
persoon. Een besluit tot niet-toelating is met redenen omkleed.
Tegen een besluit tot niet-toelating kan de betrokken vereniging respectievelijk de natuurlijke persoon binnen acht weken beroep instellen bij het bestuur. Dit beslist in zijn eerstvolgende vergadering.

Artikel 9.
1.
2.

Leden

Rechten en plichten van leden

De leden, alsmede de bij hen aangesloten leden hebben gelijkwaardige aanspraak op de voordelen
en op deelneming in de algemene activiteiten van de Fotobond.
De leden zijn verplicht:
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a.
b.
c.
d.

Artikel 10.
1.
2.

2.

3.

4.

2.

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:
a.
indien het lid ophoudt als vereniging of organisatie te bestaan door ontbinding of juridische
fusie / splitsing van het lid als rechtspersoon;
b.
door schriftelijke opzegging door het lid;
c.
door overlijden van het lid/de natuurlijke persoon;
d.
door schriftelijke opzegging namens de Fotobond;
e.
door ontzetting.
Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging namens de Fotobond kan geschieden:
a.
ingeval de vereniging is ontbonden;
b.
indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke in artikel 8 aan het lidmaatschap zijn gesteld;
c.
indien het lid, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke is gebleven aan zijn financiële
verplichtingen jegens de Fotobond, of de afdeling waarvan hij lid is, te voldoen;
d.
wanneer redelijkerwijs van de Fotobond niet kan worden gevergd dat zij het lidmaatschap
laat voortduren.
De opzegging geschiedt schriftelijk door het bestuur en is met redenen omkleed. Lid 2. is van
overeenkomstige toepassing.
Ontzetting van het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de Fotobond of wanneer het de Fotobond op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

Artikel 12.
1.

Wijziging van verplichtingen

De verplichtingen van leden kunnen bij besluit van de algemene vergadering - of van het bestuur
voorzover dat bevoegd is - worden gewijzigd.
Ingeval verplichtingen, niet zijnde verplichtingen van geldelijke aard, worden verzwaard, kan een
lid door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Zodanige opzegging dient te geschieden binnen een maand nadat het besluit aan het lid is
bekend geworden of medegedeeld.

Artikel 11.
1.

de statuten, reglementen en besluiten van de Fotobond en van de afdeling waar zij lid van
zijn na te leven, en daarnaar te handelen;
de financiële verplichtingen jegens de Fotobond tijdig en nauwgezet na te komen;
aan het doel en activiteiten van de Fotobond zoveel als in hun vermogen ligt steun te verlenen;
alle inlichtingen te verschaffen welke de Fotobond voor een goede vervulling van haar taak
behoeft.

Donateurs, derden

Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die geen lid zijn en de Fotobond financieel met een
bijdrage willen steunen.
Het bestuur van de Fotobond kan met rechtspersonen, die, anders dan lid of donateur, de Fotobond met een bijdrage willen steunen, overeenkomsten aangaan ter regeling van de verhouding
van de Fotobond tot die rechtspersoon en tot de natuurlijke personen die bij die rechtspersoon
aangesloten of werkzaam zijn.
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HOOFDSTUK III
Artikel 13.
1.
2.

ALGEMENE VERGADERING

Gewone algemene vergadering

Eenmaal per jaar, uiterlijk op dertig juni, wordt een gewone algemene vergadering van leden gehouden: de algemene vergadering.
De agenda voor deze vergadering vermeldt ten minste de volgende punten:
a.
jaarverslag van het bestuur;
b.
rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen jaar;
OUD:
c. verslag van de accountant bedoeld in artikel
28;

NIEUW:
c. verslag van de kascommissie als bedoeld in
artikel 28;

c.
(zie kader hierboven)
d.
ontwerpbegroting voor het volgende boekjaar;
e.
voorziening in vacatures in het bestuur;
rondvraag.
Artikel 14.
1.
2.

3.

Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.
Het bestuur belegt binnen vier weken een buitengewone algemene vergadering nadat het een
daartoe strekkend schriftelijk verzoek, bevattend de te behandelen agenda, heeft ontvangen van
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste een-tiende gedeelte der
stemmen van alle leden.
Indien het bestuur aan een verzoek als in het vorige lid bedoeld binnen veertien dagen geen gevolg
geeft, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen op de wijze zoals in artikel 15 voorzien.

Artikel 15.
1.
2.
3.

Buitengewone algemene vergadering

Bijeenroepen van de algemene vergadering

Het bestuur bepaalt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de algemene vergadering.
De oproeping tot een algemene vergadering wordt, met de agenda en bijbehorende stukken, tenminste vier weken voor de dag der vergadering aan alle leden toegezonden.
Het bestuur zendt de vergaderstukken eveneens aan andere personen aan wie bij deze statuten
het recht is verleend de vergadering bij te wonen, alsmede aan personen wier aanwezigheid in het
belang van de Fotobond wenselijk of vereist is.

Artikel 16.

Voorstellen van de leden

Voorstellen ter behandeling in de algemene vergadering kunnen ook worden ingediend door één of meer
leden, mits schriftelijk bij het bestuur en uiterlijk tot acht weken voor de dag der vergadering.
Artikel 17.
1.
2.
3.

Samenstelling algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de vertegenwoordigers van de leden/verenigingen en uit de
leden/natuurlijke personen
Elk lid/vereniging wijst één van zijn leden als vertegenwoordiger aan. Een bestuurslid van de Fotobond kan niet als vertegenwoordiger worden aangewezen.
Een vertegenwoordiger kan nimmer meer dan drie leden vertegenwoordigen.
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OUD:
4. De aanwijzing als vertegenwoordiger geschiedt door middel
van een daartoe vanwege de
Fotobond verstrekt en door het
lid ondertekend formulier. Dit
formulier moet tijdig voor de
aanvang van de algemene vergadering bij het bestuur van de
Fotobond worden ingeleverd.

5.

NIEUW:
4. De aanwijzing als vertegenwoordiger geschiedt op een van de
volgende manieren:
- een tijdige opgave aan de algemeen secretaris per email of post
door de lid/vereniging van de naam van de vertegenwoordiger; of
- een schriftelijke opgave op een door de Fotobond verstrekt formulier, dat de vertegenwoordiger voor aanvang van de vergadering
inlevert bij de algemeen secretaris; indien de vertegenwoordiger
een bestuurslid van de lid/vereniging is, kan deze gebruik maken
van een voor aanvang van de vergadering ter plekke beschikbaar
gesteld blanco formulier.

Van de algemene vergadering maken met adviserende stem eveneens deel uit de leden van het
bestuur en de personen bedoeld in artikel 22.

Artikel 18.

Stemrecht

1.
2.

Stemgerechtigd ter algemene vergadering zijn de leden of hun vertegenwoordigers.
Alle natuurlijke personen die bij de Fotobond geregistreerd zijn als persoonlijk lid dan wel als lid
van een vereniging, hebben 1 (één) stem.
3.
Het aantal stemmen van een vereniging is gelijk aan het aantal bij de Fotobond geregistreerde
leden met uitzondering van verenigingen met minder dan 5 (vijf), leden. Bedoelde verenigingen
hebben 5 (vijf), stemmen.
4.
De vaststelling van het aantal natuurlijke personen dat bij de Fotobond is geregistreerd als persoonlijk lid dan wel als lid van een vereniging, zal geschieden door een functionaris van de Fotobond, niet
vroeger dan 8 dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Artikel 19.
1.
2.
3.

4.
5.

Besluitvorming

De algemene vergadering besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor
zover de wet of deze statuten niet anders bepalen.
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
Ingeval van staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ingeval
van staking van stemmen over personen wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt daarna nog geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt herstemd tussen de twee personen die de
meeste stemmen behaalden. Ingeval van staking bij deze laatstbedoelde stemming beslist het lot.
Indien tot het nemen van een besluit over zaken of over personen geen der stemgerechtigden
stemming verlangt, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen,
is beslissend. Dit geldt ook voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd
over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering
of - indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 20

Reglement van orde

De algemene vergadering stelt een reglement van orde voor zijn vergadering vast.
Artikel 21

Bevoegdheden algemene vergadering

Pagina 7

1.
2.

Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door of krachtens de wet of
de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
De algemene vergadering kan taken opdragen en bevoegdheden toekennen aan andere organen
van de Fotobond.

Artikel 22

Onderscheidingen

OUD:
1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering aan personen die zich jegens de
Fotobond in uitnemende mate verdienstelijk hebben gemaakt de titel toekennen van erevoorzitter,
erelid of lid van verdienste.

2.

NIEUW:
1. Op voorstel van het dagelijks bestuur kan het
bestuur aan personen die zich jegens de Fotobond
in uitnemende mate verdienstelijk hebben gemaakt
de titel toekennen van erevoorzitter, erelid of lid
van verdienste.

Het toekennen van andere onderscheidingen wordt bij reglement geregeld.

HOOFDSTUK IV.
Artikel 23

BESTUUR, COMMISSIES

Samenstelling bestuur

1.

Het bestuur bestaat uit:
a.
tenminste vijf doch niet meer dan tien leden, te benoemen door de algemene vergadering,
die tezamen het dagelijks bestuur zijn, waaronder begrepen een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester;
b.
de leden aangewezen door de afdelingen, bedoeld in artikel 36.
2.
De leden bedoeld in lid 1 onder a. worden benoemd op voordracht van het bestuur. De voorzitter,
de secretaris en de penningmeester worden in functie benoemd. De leden onder b. worden aangewezen door de afdelingsvergadering bedoeld in artikel 37. Elke afdelingsvergadering wijst uit zijn
bestuur een lid aan, bij voorkeur de voorzitter.
3.
Om lid van het bestuur te kunnen zijn moet men aangesloten zijn bij een vereniging welke lid is
van de Fotobond en/of als natuurlijk persoon lid zijn van de Fotobond.
OUD:
4. Een lid van het dagelijks bestuur kan niet tegelijkertijd lid van een afdelingsbestuur zijn.

NIEUW:
(Vervallen).

OUD:

NIEUW:

Artikel 24

Zittingsduur dagelijks bestuur

Artikel 24

Zittingsduur bestuur

1. Bestuursleden, bedoeld in lid 1 onder a. van artikel
23

1. Bestuursleden, bedoeld in lid 1 onder a. van
artikel 23

a. Worden gekozen voor de tijd van vijf jaar.

a. Worden gekozen voor de duur van drie jaar.

b. Ieder jaar treedt één vijfde deel of een zo nabij
mogelijk komend deel der bestuursleden af volgens

b. Het dagelijks bestuur maakt een aftredingsrooster dat ernaar streeft dat voorkomen wordt
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een door het bestuur op te maken rooster, met dien
verstande dat in enig jaar ten hoogste twee leden
van het dagelijks bestuur aftreden.

dat er in enig jaar meer dan twee leden van
het dagelijks bestuur aftreden.

c. Afgetreden bestuursleden zijn op voorstel van het
bestuur terstond herkiesbaar.

c. Afgetreden bestuursleden zijn op voorstel
van het bestuur terstond herkiesbaar.

d. Hij die tussentijds is gekozen treedt af op het tijdstip waarop degene zou moeten aftreden in wiens
plaats hij gekozen is.

d. (vervallen)

1.

(zie kader hierboven)

2.

Het bestuurslidmaatschap voor bestuursleden, bedoeld in lid 1 onder a. en b. van artikel 23, eindigt:
a. door bedanken;
b. door overlijden;
c. door ontslag door het orgaan dat hen heeft benoemd casu quo aangewezen;
d. wanneer men ophoudt te voldoen aan enig vereiste gesteld in artikel 23 lid 3;
Voor bestuursleden, bedoeld in lid 1 onder b. van artikel 23, eindigt het bestuurslidmaatschap
bovendien wanneer men ophoudt lid van het afdelingsbestuur te zijn.

3.

Artikel 25
1.
2.

3.

Het bestuur is belast met het besturen van de Fotobond.
Onverminderd de elders in of krachtens deze statuten of bij reglement gegeven opdrachten en
bevoegdheden behoort in elke geval mede tot het besturen:
a.
het leiding geven aan de algemene gang van zaken;
b.
het voorlopig vaststellen van de door het dagelijks bestuur op te maken begroting;
c.
het vaststellen van het door de secretaris te ontwerpen verslag van de werkzaamheden over
het afgelopen boekjaar;
d.
het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de algemene vergadering;
e.
het verrichten van alle rechtshandelingen voor de Fotobond welke een geldelijk belang van
vijfduizend euro ( 5.000,-) niet te boven gaan, tenzij het doen van de uitgaaf in de vastgestelde begroting is voorzien dan wel geschiedt ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering;
f.
het doen van voordrachten tot het verlenen van internationale onderscheidingen.
Het bestuur kan bepaalde delen van zijn taak, onder door het bestuur te stellen voorwaarden en
regels, overdragen aan het dagelijks bestuur.
Het bestuur maakt elk daartoe strekkend besluit aan de leden bekend.

Artikel 26
1.
2.

Taken en bevoegdheden bestuur

Taken en bevoegdheden dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Fotobond.
Onverminderd de elders in of krachtens deze statuten of bij reglement gegeven opdrachten en
bevoegdheden behoort in elk geval mede tot het dagelijks bestuur:
a.
het voorbereiden van de vergaderingen en het uitvoeren van de besluiten van het bestuur;
b.
het beheren van inkomsten en uitgaven voor zover dat niet tot de taak van de penningmeester behoort;
c.
het toezien op het beheer van de eigendommen van de Fotobond;
d.
het benoemen, schorsen en ontslaan van het bureau-personeel;
e.
het voordragen aan het bestuur van personen in functies waarin door het bestuur moet worden voorzien;
f.
het (doen) organiseren van door het bestuur ingestelde cursussen, weekends en dergelijke;
g.
het (doen) organiseren van door het bestuur bepaalde wedstrijden;
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h.
i.
j.
k.
Artikel 27

het
het
het
het

verzorgen van de bondsagenda van activiteiten en evenementen;
voorzien in zaken van onverwijlde spoed;
(doen) verzorgen van publicaties die daartoe door het bestuur zijn aangewezen;
gedurig toezien op alles wat de Fotobond aangaat.

Taakverdeling dagelijks bestuur

Het bestuur regelt, op voorstel van het dagelijks bestuur, de taken van de leden van het dagelijks bestuur met inachtneming van hetgeen ter zake bij deze statuten of bij reglement is bepaald. Het wijst
daarbij in elk geval een tweede voorzitter, een tweede secretaris en een tweede penningmeester aan.
Het deelt de regeling aan de leden mede.
Artikel 28

Toezicht op het bestuur

OUD:
De algemene vergadering wijst,
op voorstel van het dagelijks
bestuur, een registeraccountant
aan die jaarlijks de rekening en
verantwoording van het bestuur
onderzoekt en van zijn bevindingen verslag aan de algemene
vergadering uitbrengt.

Artikel 29
1.
2.

NIEUW:
De algemene vergadering benoemt een kascommissie die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en van zijn bevindingen verslag aan de algemene vergadering uitbrengt. De kascommissie bestaat uit drie leden en een reservelid die allen geen
landelijk bestuurslid zijn.
De leden van de kascommissie en één reservelid worden jaarlijks
gekozen uit een voordracht die gedaan wordt door een afdeling van
de Fotobond die door het dagelijks bestuur is aangewezen om voor
dat jaar de leden van de kascommissie te leveren.

Commissies

Het bestuur kan zich organisatorisch ter zijde doen staan door commissies. Bij de instelling regelt
het de taak en werkwijze van de commissie. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan het dagelijks bestuur.

Artikel 30

Besluitvorming

OUD:
1. Artikel 19 is van overeenkomstige
toepassing op het nemen van besluiten
door het bestuur, het dagelijks bestuur
en commissies.
2. Elk der leden van organen als bedoeld in het eerste lid heeft voor de
toepassing van dat lid één stem.

NIEUW:
1. Artikel 19 is van overeenkomstige toepassing op het nemen van besluiten door het bestuur, het dagelijks bestuur en
commissies voor zover het besluiten in een vergadering
betreft.
2. Elk der leden van organen als bedoeld in het eerste lid
heeft voor de toepassing van dat lid één stem.
3. Besluiten door het bestuur, het dagelijks bestuur en commissies kunnen buiten vergadering genomen worden door
het uitbrengen van stemmen via email op de wijze die is
beschreven in het huishoudelijk reglement.
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HOOFDSTUK V.
Artikel 31
1.
2.

2.

2.

Penningmeester

De penningmeester van de Fotobond is belast met de inning van de ontvangsten en het doen
van alle betalingen. Hij voert de financiële administratie.
Bij reglement kunnen inkomsten en uitgaven worden aangewezen welke door daarbij aan te
wijzen functionarissen van de Fotobond worden beheerd.

Artikel 33
1.

Voorzitter en secretaris

De voorzitter en secretaris van het bestuur zijn tevens voorzitter respectievelijk secretaris
van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering.
Lid 1. is in voorkomende gevallen van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hun vervangers.

Artikel 32
1.

OVERIGE ORGANEN, FUNCTIONARISSEN

Vertegenwoordiging

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester gezamenlijk vertegenwoordigen de Fotobond in en buiten rechte.
Bij verhindering of ontstentenis treedt, als eerste vervanger, de tweede voorzitter op en
daarna achtereenvolgens de tweede secretaris en de tweede penningmeester.

Artikel 34

Bondsconsuls

In een afdeling waar geen afdelingsbestuur werkzaam is kan het bestuur van de Fotobond zich
organisatorisch binnen die afdeling ter zijde doen staan door een consul. Deze heeft met adviserende stem toegang tot de vergaderingen van het bestuur. De taak en bevoegdheden van de consul worden nader bij reglement vastgesteld.
Artikel 35
1.

2.

Coördinatoren

Het bestuur kan zich voor bepaalde afgeronde taken van technische aard zoals Bondscameraverzekering, de buitenlandse dienst, uitleencollecties en dergelijke doen bijstaan door een
of meer coördinatoren. Zij worden door het bestuur benoemd en ontslagen.
Hun taak en bevoegdheden worden bij reglement vastgesteld.

HOOFDSTUK VI.
Artikel 36

AFDELINGEN

Afdelingen

1.
Het bestuur van de Fotobond stelt territoriale afdelingen in waarin de leden samenwerken.
2.
Het bestuur van de Fotobond bepaalt de grenzen van de afdelingen in overleg met de betrokken leden.
3.
De leden welke binnen de afdeling gevestigd zijn maken daarvan deel uit. Ingeval de afdeling
een vereniging is zijn de leden tevens lid van die afdeling. In bijzondere gevallen kan het bestuur
toestaan dat een lid deel uitmaakt van een andere afdeling dan die waarbinnen het gevestigd is.
4.
Afdelingen zijn organen van de Fotobond. Zij bezitten bij voorkeur volledige rechtsbevoegdheid. De statuten van de afdelingen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met die van
de Fotobond. Zij behoeven de goedkeuring van het bestuur van de Fotobond.
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Artikel 37

Afdelingsvergadering

De leden die tot de afdeling behoren vormen tezamen de afdelingsvergadering. Ter afdelingsvergadering stemmen de leden overeenkomstig het stemrecht als voorzien in artikel 18 lid 2. De leden
zijn verplicht de besluiten van de afdelingsvergadering na te leven.
Artikel 38
1.
2.
3.
4.

5.

6.

De afdeling wordt bestuurd door een bestuur van tenminste drie leden, gekozen door de
afdelingsvergadering, uit de leden die tot de afdeling behoren.
De voorzitter wordt in hoedanigheid gekozen.
De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van vijf jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar. Zij
treden af volgens een rooster dat door het afdelingsbestuur wordt vastgesteld.
Een bestuurslid van een afdeling dat in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de Fotobond, of dat de Fotobond op onredelijke wijze benadeelt, kan door het bestuur van de Fotobond, het afdelingsbestuur gehoord, worden geschorst.
Schorsing geschiedt bij schriftelijk en met redenen omkleed besluit dat onverwijld aan betrokkenen en aan het afdelingsbestuur wordt medegedeeld.
Tegen een besluit tot schorsing kan betrokkene binnen acht weken beroep instellen bij de
algemene vergadering.
Deze beslist in zijn eerstvolgende vergadering. De algemene vergadering kan de geschorste
van zijn functie ontheffen.
Ingeval de geschorste binnen de termijn bedoeld in het vorige lid geen beroep instelt, wordt
hij geacht van zijn functie ontheven te zijn met ingang van de dag waarop de termijn is verstreken.

Artikel 39
1.

2.
3.

4.

Taak afdelingsbesturen

De afdelingsbesturen hebben tot taak in hun gebied:
a.
de doelstellingen van de Fotobond te ondersteunen en te helpen nastreven;
b.
de leden desgewenst in hun taak bij te staan;
c.
de samenwerking van de leden te bevorderen;
d.
de belangen van de leden voor te staan.
De afdelingsbesturen verlenen voor zover hun afdeling betreft medewerking aan de uitvoering van besluiten van de algemene bestuursorganen van de Fotobond.
Ter uitvoering van deze statuten en ter regeling van alle zaken betreffende huishoudelijke
aangelegenheden van de afdeling kan de algemene afdelingsvergadering één of meer reglementen vaststellen op voorstel van het afdelingsbestuur. Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden welke met deze statuten of de statuten van de Fotobond in strijd zijn of
waarvan de regeling bij wet aan de statuten is voorbehouden.
Een afdelingsbestuur is verplicht om met betrekking tot zaken die mede de belangen van de
Fotobond of van een andere afdeling kunnen raken voorafgaand overleg te plegen met het
bestuur van de Fotobond of het afdelingsbestuur van die andere afdeling. Komen de betrokken besturen niet tot overeenstemming dan beslist het bestuur van de Fotobond.

Artikel 40
1.

Afdelingsbestuur

Geldmiddelen. Rekening en verantwoording

De geldmiddelen van de afdeling bestaan onder meer uit:
a.
bijdragen van de Fotobond;
b.
eventuele bijdragen van de leden die van de afdeling deel uitmaken en van de donateurs binnen de afdeling en die zijn vastgesteld in de afdelingsvergadering;
c.
subsidies en bijdragen van derden.
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2.
3.

De geldmiddelen worden beheerd door de afdelingspenningmeester.
De bijdragen bedoeld in het eerste lid onder a. worden verstrekt volgens bij reglement van
de Fotobond te stellen regels. Dat reglement voorziet ook in de wijze van beheer door de afdelingspenningmeester.

OUD:
4. Jaarlijks voor één maart doet het afdelingsbestuur aan het bestuur van de Fotobond rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid voor
zover het de bijdrage van de Fotobond betreft
als genoemd onder artikel 5 lid 1 onder a.
Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van de
Fotobond.

NIEUW:
4. Jaarlijks voor één juli doet het afdelingsbestuur aan het bestuur van de Fotobond rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid voor
zover het de bijdrage van de Fotobond betreft
als genoemd in lid 1 sub a. Het boekjaar is
gelijk aan het boekjaar van de Fotobond.

HOOFDSTUK VII. WIJZIGING OF ONTBINDING
Artikel 41

Wijziging van de statuten

1.

De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. De oproeping tot zodanige vergadering wordt tenminste vier weken voor de dag
der vergadering aan alle leden toegezonden.
2.
Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
3.
Het voorstel tot statutenwijziging wordt bij de oproeping aan alle leden toegezonden. Het
wordt tegelijkertijd tot en met de dag waarop de vergadering gehouden wordt bij de algemeen secretaris van de Fotobond voor een ieder ter inzage gelegd.
De statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 42

Wijziging reglementen

Reglementen door de algemene vergadering vastgesteld kunnen slechts worden gewijzigd in een
algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van zodanig
reglement zal worden voorgesteld.
Artikel 43
1.

2.

Op besluit tot ontbinding van de Fotobond is artikel 41 van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat een besluit tot ontbinding slechts genomen kan worden indien in de algemene vergadering voldoende leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn als bevoegd
om tenminste twee derde der stemmen van alle leden uit te brengen.
Indien in een zodanige vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, wordt een tweede algemene vergadering gehouden, tenminste twee weken
en ten hoogste zes weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan over de
ontbinding een besluit genomen worden met een meerderheid van twee derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden.

Artikel 44
1.

Ontbinding

Vereffening

Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene vergadering de vereffenaars aan. Zij kan het
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2.

bestuur met de vereffening belasten.
Een daarna overblijvend saldo wordt door de algemene vergadering bestemd tot een algemeen doel ten bate van de fotografie.

Vastgesteld in de algemene vergaderingen te Amersfoort op 8 mei 1999, 25 maart 2000m 13 mei
2006 en 21 april 2007 6 april 2019
w.g. Oege Lam, voorzitter
w.g. André van Hooidonk, algemeen secretaris
w.g. Hugo Vollebregt, algemeen penningmeester
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Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement in de Algemene Ledenvergadering op 6 april
2019 Versie 4-3-2019. Zie ook de separate toelichting.
De voorgestelde wijzigingen zijn in kaders aangegeven bij de te wijzigen artikelen.

FOTOBOND - B.N.A.F.V.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen
1. Onder "verenigingen" worden in dit reglement ook begrepen stichtingen en andere groepen van
amateur- fotografen.
2. Met leden die zijn aangesloten bij een vereniging welke lid is van de Fotobond worden voor de
toepassing van dit reglement gelijkgesteld, natuurlijke personen die deelnemen aan een stichting
of andere groep als bedoeld in het vorige lid.

HOOFDSTUK II. LEDEN

OUD:

NIEUW:

Artikel 2 Ledental van een vereniging

Artikel 2 Lidmaatschapsgegevens van
een vereniging

Het aantal clubleden dat lid is van de Fotobond wordt bepaald naar de
toestand op 31 januari van het contributiejaar.
Het aantal clubleden dat lid is van de Fotobond kan in de loop van een
contributiejaar door aanname van nieuwe leden naar boven worden
bijgesteld.
Het verlagen van het aantal leden in datzelfde contributiejaar is niet
toegestaan, behalve in gevallen zoals aangegeven in art. 11. lid 1 van
de statuten.
De aangesloten verenigingen geven alle clubleden op aan de Fotobond,
ook als de clubleden geen gebruik maken van de Bondsfaciliteiten. Een
uitzondering vormt het meervoudige lidmaatschap. Voor leden die van
meerdere verenigingen lid zijn, volstaat een aanmelding bij de Fotobond door één van deze verenigingen. Deelname aan clubwedstrijden
van de Fotobond is in dat geval uitsluitend toegestaan voor de vereniging waarvan men geregistreerd is.

De verenigingen zorgen
ervoor dat hun gegevens, met inbegrip van
die van al hun leden,
voortdurend juist geregistreerd zijn in de online ledenadministratie.

Artikel 3 Aanmelding voor het lidmaatschap
Bij de mededeling van een vereniging dat zij lid wenst te worden van de Fotobond legt zij de
statuten en het huishoudelijk reglement over indien zij deze heeft.
Aanmelding van persoonlijke leden geschiedt op de wijze zoals omschreven in de statuten.
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HOOFDSTUK III.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 4 Begroting
Het bestuur voorziet de aan de algemene vergadering voor te leggen begroting van een zodanige
toelichting dat daaruit het te voeren beleid blijkt.
Artikel 5 Beleid van het bestuur
Het bestuur verschaft ook aan de algemene vergadering, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, algemeen inzicht omtrent het in het afgelopen jaar gevoerde en in het komende jaar te voeren beleid.
Artikel 6 Presentielijst

OUD:
De ter algemene vergadering ingeleverde formulieren tot aanwijzing als
vertegenwoordiger vormen de presentielijst, tezamen met de lijst van
aanwezige leden van het bestuur en van personen als bedoeld in artikel
22 van de statuten. De secretaris houdt de presentielijst bij.

NIEUW:
De secretaris houdt de
presentielijst bij.

Artikel 7 Stemmingen
1. Mondelinge stemmingen kunnen gehouden worden door handopsteken of door hoofdelijke
oproeping van de presentielijst.
2. Wordt schriftelijk gestemd dan geschiedt dit door inlevering van een stembriefje. Elk stembriefje
bevat:
- het aantal uitgebrachte stemmen, en
- de gedane keuze.
Briefjes welke hieraan niet voldoen of anderszins niet behoorlijk zijn ingevuld worden als ongeldig
aangemerkt. In geval van twijfel beslist de voorzitter.
3. Voor wat betreft de uitslag van de stemming worden leden die een ongeldige stem hebben
uitgebracht geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.
4. Bij elke schriftelijke stemming wijst de voorzitter een commissie van drie leden aan voor het
opnemen van de stemmen.
De inhoud van elk stembriefje wordt door een der stemopnemers voorgelezen en door de tweede stemopnemer nagezien. De derde stemopnemer en de secretaris tekenen de uitgebrachte
stemmen aan. De commissie brengt terstond verslag uit aan de algemene vergadering.
Artikel 8 Besluitvorming
Voor wat betreft de geldigheid van een stemming worden leden die een ongeldige stem uitbrengen
of zich van stemming onthouden geacht aan de besluitvorming te hebben deelgenomen.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR, COMMISSIES
Artikel 9 Mededelingen aan de leden
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I. In de statuten voorgeschreven bekendmakingen of mededelingen aan de leden kunnen geschieden door publicatie in een periodiek dat aan alle leden wordt verstrekt.
2. Hetzelfde geldt voor besluiten of mededelingen van algemene of bijzondere aard welke alle
leden aangaan.
Artikel 10 Taak en bevoegdheden bestuur
Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar op tijdig tevoren algemeen bekend gemaakte
tijdstippen. Tussentijdse vergaderingen worden gehouden zodra de voorzitter dat wenselijk oordeelt of tenminste 5 leden van het bestuur de wens tot zodanige vergadering aan de voorzitter hebben kenbaar gemaakt.
Artikel 11 Taak en bevoegdheden dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur vergadert op tijdig tevoren algemeen bekend gemaakte tijdstippen en
overigens zodra de voorzitter dat wenselijk oordeelt of tenminste twee leden van het dagelijks bestuur de wens tot zodanige vergadering aan de voorzitter hebben kenbaar gemaakt.

NIEUW:
Artikel 12 Besluitvorming bestuur, dagelijks bestuur en commissies
Voor besluiten die naar het oordeel van de algemeen voorzitter of van de voorzitter van een commissie beter niet kunnen worden uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering, of die geen bespreking van het onderwerp rechtvaardigen, of waarvan het belang niet zo groot is dat er een representatieve opkomst wordt verwacht als een extra vergadering bijeen wordt geroepen, kan een
besluitprocedure per email worden gevolgd.
De procedure per email is als volgt.
- De stemgerechtigden ontvangen een email waarin het te nemen besluit wordt omschreven, alsmede een termijn van reageren.
- De stemgerechtigde geeft in een retourmail aan of hij al of niet instemt met dit besluit.
- Het voorstel is aangenomen indien tweederde van het aantal stemgerechtigden instemt met het
besluit.
- Alle stemgerechtigden krijgen een email waarin het resultaat van de stemming wordt meegedeeld.
- In de eerstvolgende vergadering van het betreffende orgaan wordt het besluit gememoreerd en
in de notulen opgenomen; de geldigheid van het besluit gaat echter in op het moment dat het
besluit tot stand komt.
- Indien minimaal 3 stemgerechtigden (bestuur) resp. 1 stemgerechtigde (dagelijks bestuur of
commissie) uiterlijk op een in de eerste mail omschreven datum de wens te kennen geven/geeft
om het voorgenomen besluit in een vergadering aan de orde te stellen, wordt de besluitvorming
opgeschort tot die vergadering.

HOOFDSTUK V OVERIGE ORGANEN, FUNCTIONARISSEN
Artikel 12 13 Voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan de Fotobond en aan de werkzaamheden van het bestuur en het
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dagelijks bestuur. Hij leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur en het
dagelijks bestuur.
Artikel 13 14 Secretaris
De secretaris heeft onder meer tot taak:
a. het (doen) houden van de notulen van de algemene vergaderingen en van de vergaderingen van
het bestuur en het dagelijks bestuur:
b. het zorgen voor de administratieve voorbereiding en uitvoering van deze vergaderingen;
c. het bijhouden van de ledenadministratie;
d. het verzorgen van de briefwisseling;
e. het leiding geven aan het bondsbureau.
Artikel 14 15 Penningmeester
1. De penningmeester verzorgt de financiële administratie op zodanige wijze dat de financiële
rechten en verplichtingen van de Fotobond daaruit te allen tijde kunnen worden gekend.
2. Het ontwerp van de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar legt hij voor
maart van het daarop volgend boekjaar voor aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur
bevorderd dat het rapport van de registeraccountant tijdig aan het bestuur wordt overgelegd.
3. De penningmeester heeft mede tot taak:
a. het tijdig voorbereiden van de jaarlijkse begroting;
b. het onderhouden van zodanige contacten met de afdelingspenningmeesters als een goed
penningmeesterschap vereist.
4. Hij belegt de gelden en fondsen van de Fotobond volgens aanwijzingen van en in overleg met
het dagelijks bestuur;
5. Hij ondersteunt desgewenst het bondsbureau.
Artikel 15 16 Bondsconsuls
In geval van ontbreken van een afdelingsbestuur kan het bestuur van de Fotobond overgaan tot
aanstelling van een Bondsconsul. Een en ander conform artikel 34 van de statuten.
1. De bondsconsul bevordert de samenwerking van de leden in de afdeling. Hij stimuleert de
totstandkoming van een afdelingsbestuur.
2. Hij heeft voorts tot taak in de afdeling:
a. de doelstellingen van de Fotobond te ondersteunen en te helpen nastreven;
b. de leden desgewenst in hun taak bij te staan;
c. de belangen van de leden voor te staan.
3. Voor zover het zijn afdeling betreft verleent hij medewerking aan de uitvoering van besluiten
van de algemene bestuursorganen van de Fotobond.
4. Jaarlijks vóór 1 februari brengt hij verslag over het vorige boekjaar uit aan het bestuur van de
Fotobond.
Artikel 16 17 Coördinatoren
1. Coördinatoren hebben tot taak het bestuur bij te staan op het gebied door het bestuur bepaald.
2. Benoeming en ontslag geschieden schriftelijk. Het bestuur kan aan de benoeming een termijn of
voorwaarden verbinden.
3. Coördinatoren zijn gehouden hun werkzaamheden naar behoren te verrichten en ter zake aan
het bestuur en het dagelijks bestuur alle informatie te verschaffen welke die besturen voor een
goede vervulling van hun taak behoeven.
Het bestuur alsook het dagelijks bestuur kan hen uitnodigen als zijn adviseur aan vergaderingen
deel te nemen.
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4. Het bestuur kan een coördinator machtigen, onder voorwaarden en bepalingen door het bestuur
te geven, namens hem bepaalde stukken te ondertekenen.

HOOFDSTUK VI. AFDELINGEN
Artikel 17 18 Algemeen
Afdelingen zijn organen van de Fotobond. Zij bezitten bij voorkeur volledige rechtsbevoegdheid.
De statuten van de afdelingen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met die van de
Fotobond. Zij behoeven de goedkeuring van het bestuur van de Fotobond.
Artikel 18 19 Huishoudelijk reglement
De bepalingen van het huishoudelijk reglement zijn van overeenkomstige toepassing voor de
afdelingen.

HOOFDSTUK VII. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 19 20 Reis- en verblijfskosten
Het bestuur kan regels geven inzake de vergoeding van reis- en verblijfskosten.

HOOFDSTUK VIII. SLOTBEPALINGEN
Artikel 20 21 Inwerkingtreding
1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 juli 2019 en komt in de plaats
van alle vorige versies..
2. Tegelijkertijd komt het voorgaande huishoudelijk reglement. vastgesteld in de algemene ledenvergaderingen van 28 april 1979. te vervallen.
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden te Amersfoort op 21 6 april 2007 2019
w.g. Oege Lam, voorzitter
w.g. André van Hooidonk, secretaris
w.g. Hugo Vollebregt, penningmeester
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