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Vergaderreglement 

 

Artikel 1 

Leden, ereleden en donateurs hebben spreekrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

Artikel 2 

Ereleden hebben tijdens de ALV hetzelfde stemrecht als gewone leden. Donateurs hebben geen 

stemrecht in de ALV. 

Artikel 3 

Het bestuur vergadert in principe wekelijks, maar minimaal vijfentwintig keer per jaar. 

Artikel 4 

Toegang tot de bestuursvergadering hebben: 

1. Alle bestuursleden 

2. Personen die door het bestuur zijn uitgenodigd. Zij kunnen voor de hele vergadering, of voor 

bepaalde agendapunten worden uitgenodigd. 

 

Artikel 5 

Bestuursvergaderingen hebben een besloten karakter. Alle besproken onderwerpen blijven 

vertrouwelijk, behalve de onderwerpen die een open karakter hebben en in aanmerkingen komen voor 

publicatie en/of bespreking tijdens een ALV. 

Artikel 6 

Het bestuur roept op tot een ALV en doet dat op actieve wijze. 

Deelname aan activiteiten 

 

Artikel 7 

Leden en niet-leden kunnen zich via de mail of via Facebook inschrijven voor activiteiten.  

Artikel 8 

1. Personen die zich opgeven voor een activiteit, gaan daarmee een betalingsverplichting aan. 

2. Indien personen niet worden geselecteerd of op de wachtlijst komen, vervalt de 

betalingsverplichting. 

3. Personen kunnen zich schriftelijk afmelden binnen een door het bestuur of de commissie te stellen 

termijn. Indien zij zich binnen deze termijn schriftelijk afmelden, vervalt de betalingsverplichting. 

4. Het bestuur of de commissie stuurt een ontvangstbevestiging van de afmelding. 

5. Indien er geen personen op de wachtlijst staan, is de afmeldende deelnemer verantwoordelijk voor 

het vinden van vervanging. Hij mag daarbij rekenen op steun van het bestuur of de commissie. 

6. Indien een deelnemer zich na de door het bestuur of de commissie gestelde afmeldtermijn afmeldt, 

blijft de betalingsverplichting bestaan. Indien de deelnemer een betalende vervanger vindt, vervalt 

de betalingsverplichting. Het bestuur kan de gevonden vervanger weigeren indien deze niet geschikt 

is. 

 

 



Activiteiten en aansprakelijkheid 

 

Artikel 9 

1. De vereniging is niet aansprakelijk voor onverantwoordelijk gedrag van deelnemers aan activiteiten. 

2. De vereniging is niet aansprakelijk voor verstoringen, annuleringen en wijzigingen in activiteiten die 

buiten haar macht vallen. 

Artikel 10 

Deelnemers dienen de aanwijzingen van het bestuur en de commissie tijdens activiteiten op te volgen. 

Artikel 11 

Het gebruik en bezit van verdovende middelen is tijdens reizen ten strengste verboden, met uitzondering 

van alcohol en tabak – indien dit volgens de wet legaal is – en noodzakelijke medicijnen. 

Contributiesysteem 

 

Artikel 12 

1. Bij lidmaatschap van de studievereniging ARS Notoria betaalt u een bedrag van 15 (vijftien) euro 

contributie per jaar of 40 (veertig) euro voor drie jaar lidmaatschap. 

2. Lidmaatschap is – indien het lid niet wordt geroyeerd – tot wederopzegging. Het bestuur zal de leden 

op de hoogte brengen van de mogelijkheid tot afmelding en herinneren aan de betalingsverplichting 

Verspreiding Statuten en Huishoudelijk Reglement 

 

Artikel 13 

1. Nieuwe leden worden geacht de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen. 

2. Het bestuur is verplicht leden die daarom vragen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te 

verstrekken. 

 


