
Huishoudelijk reglement

COMMISSIES

1. Aangenomen commissieleden blijven commissielid voor de duur van minstens één jaar vanaf
het moment van aanname. Tenzij aan andere punten in het reglement niet kan worden
voldaan, persoonlijke situaties uitgezonderd.

2. Van aangenomen commissieleden wordt een actieve participatie tijdens organisatie en
deelname van activiteiten geacht. Het is aan de commissie zelf om te bepalen wanneer deze
regel overschreden wordt.

3. Voorafgaande aan het instellen van een nieuw commissielid dient een sollicitatie uitgevoerd
te worden waarbij ten minste ⅔ van de commissieleden aanwezig zijn.

4. Commissies zijn vrij in het bepalen van sollicitatie momenten, mits dit volledig en tijdig (2
weken van tevoren) met het bestuur wordt besproken. Wanneer hier niet aan wordt voldaan,
kan het bestuur vaste sollicitatie momenten voor de betreffende commissie instellen.

5. Het bestuur ziet toe op aantal commissieleden en kan sollicitaties annuleren als de
commissies te groot worden.

6. Voor commissies wordt een jaarlijks budget vastgesteld voor uitgaven in de begroting. Deze
begroting kan op jaarbasis aangepast worden in overleg met de commissie. Het budget kan
ook aangepast worden in overleg met het bestuur (zie punt 6).

7. Commissies worden geacht zelf de in- en uitgaven namens Bachur volledig bij te houden
middels in- en uitgaven lijsten en bewaren van bonnen, zo spoedig mogelijk in te leveren bij
de penningmeester van het bestuur.

8. De bovenstaande regels kunnen onder opgaaf van redenen in overleg met het bestuur teniet
worden gedaan.

ACTIVITEITEN

1. Bij de aankondiging van activiteiten aan de Bachur-leden dient er gestreefd te worden naar
een moment ten minste 3 weken voor de desbetreffende activiteit.

2. Leden die zich voor een activiteit hebben aangemeld en zonder afmelding niet op komen
dagen hebben een betalingsplicht van het volledige bedrag voor de desbetreffende activiteit.

3. De deadline voor afmelding wordt in de communicatie naar de leden duidelijk gemaakt door
het bestuur of de commissie.

4. Betalingen voor activiteiten door leden moeten maximaal één maand na de betreffende
activiteit betaald zijn. Bij langdurig verzuim van betaling kan dit gevolgen hebben voor het
lidmaatschap.

5. De bovenstaande regels kunnen onder opgaaf van redenen in overleg met het bestuur teniet
worden gedaan.


