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Huishoudelijk reglement De Bierkaai

Artikel
1. Begripsbepalingen
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
a. de vereniging: de Bierkaai gevestigd te Amsterdam of ABV de Bierkaai gevestigd
te Amsterdam
b. de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d 18
maart 2015 door notaris Feikema te Castricum. (laatst gewijzigd bij notariële
akte, 18 maart 2015 door notaris Feikema te Castricum)
c. het bestuur: het bestuur van de vereniging zoals vastgelegd in de statuten.

2. Lidmaatschap:
a. Het verenigingsjaar duurt van 1 januari tot en met 31 december
b. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het volledige verenigingsjaar indien
iemand lid wordt in de eerste helft van het kalenderjaar. Vanaf 1 juli geldt dat een
nieuw lid geacht wordt lid te zijn voor de duur van een half jaar.
c. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.
d. Het lidmaatschap is aangegaan conform de artikelen 3, 4 en 5 van de statuten.

3. Contributie
a. Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks vastgesteld tijdens een Algemene
vergadering.
b. Het vastgestelde lidmaatschapsgeld is voor één verenigingsjaar of een gedeelte
daarvan. Indien een persoon lid is geworden na 1 juli geldt een
lidmaatschapsbijdrage van 50% van de jaarlijkse bijdrage.
c. Het contributiegeld dient uiterlijk op 15 januari van het verenigingsjaar waarop die
contributie betrekking heeft te zijn voldaan. Indien een lid na 1 januari in een
verenigingsjaar lid wordt dient de contributie binnen twee weken na het
ontvangen van de factuur voldaan te zijn.

4. Rolverdeling bestuur
Voorzitter, Hans U. de Jong
Secretaris, Emiel Rombach
Penningmeester, Wolter Jonkman
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5. Overige bestuursleden
a. De overige bestuursleden staan de voorzitter, secretaris en/of penningmeester
van het bestuur terzijde om zo nodig hun werkzaamheden over te nemen.

6. Besluitvorming
a. De besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen.
b. Als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter op argumentatie de
doorslag, behalve in gevallen waarin de statuten een andere meerderheid van
stemmen vereisen.

7. Omgangsregels/Normen/Waarden
a. Binnen de vereniging gaan wij respectvol met elkaar om zonder elkaar te
discrimineren, geweld aan te doen of te benadelen.
b. Wij gaan op een verantwoorde manier met alcohol om. Verstoring van de
openbare orde door alcoholgebruik en alcohol in combinatie met verkeer horen
hier niet bij en zal door onze vereniging niet kunnen worden getolereerd als dit
voor, tijdens, of na bijeenkomsten, evenementen of andere uit de vereniging
voortkomende activiteiten plaats zou vinden.
Als vereniging, waar het draait om alcoholische dranken, hebben wij ook een
maatschappelijke voorbeeldfunctie om te laten zien hoe je verantwoord met
alcohol om kunt gaan.

8. Commissies
a. Het bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen
aparte reglementen worden gemaakt.

9. Verenigingsbijeenkomsten
a. Deze bijeenkomsten zijn enkel bedoeld voor leden.
b. Niet leden zijn eenmalig welkom wanneer zij zich hebben aangemeld of wanneer
zij geïntroduceerd worden door een lid.
c. Het bestuur kan besluiten af te wijken van de vorige twee punten.

10. Wijziging Huishoudelijk Reglement
a. Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks, indien nodig, geactualiseerd en/of
herzien.
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b. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement gaan uit van het
bestuur.
c. Wijzigingen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.
d. Voor besluiten ten aanzien van het huishoudelijk reglement is een gewone
meerderheid van stemmen in de Algemene Vergadering vereist.

11. Slotartikel
a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
b. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur.

Vastgesteld op de Algemene Vergadering van 6 februari 2018, te Amsterdam

De voorzitter

De penningmeester

De secretaris

Hans U. de Jong

Wolter Jonkman

Emiel Rombach
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