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Huishoudelijk Reglement BoKS 
 
Zoals vastgesteld op de ABOU-vergadering van 4 december 1994 
Op 5 november 2015 is het HR aangepast tijdens de ALV van BoKS 

 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. 
Behoudens wettelijke en statutaire bepalingen worden de inwendige aangelegenheden van 

de vereniging geregeld door dit Huishoudelijk Reglement, verder daarop steunende 
reglementen en besluiten van de Algemene Ledenvergadering. 
 
De Algemene ledenvergadering 
 
Artikel 2. 
In spoedeisende gevallen kan het Bestuur na het verschijnen van de agenda tot uiterlijk 

voor de vergadering onderwerpen op een aanvullingsagenda plaatsen. 
 
Artikel 3. 
De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering en is belast met de leiding van de 
werkzaamheden, de handhaving van de orde, het verlenen van het woord, zoveel mogelijk 
in de volgorde waarin dit is gevraagd, de formulering van de door de vergadering te 
beslissen vraagpunten en het mededelen van de uitslag der stemmingen. 

 
Artikel 4. 
De op de agenda vermelde punten worden, behoudens het bepaalde in artikel 7, behandeld 
in de volgorde, waarin zij voorkomen. 
 
Artikel 5. 
De voorzitter stelt alle aanwezige leden die dit verlangen in de gelegenheid over een in 
behandeling zijnd onderwerp het woord te voeren, De voorzitter kan een toehoorder 
spreekrecht verlenen. 
 
Artikel 6. 
Elk lid heeft recht voorstellen, amendementen en subamendementen in te dienen over 
hetgeen aan de orde is. Indiening dient te geschieden bij de voorzitter. Voorstellen, 
amendementen en subamendementen worden bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor de 

vergadering ingediend, in welk geval het Bestuur er zorg voor draagt dat voor de ter 
vergadering aanwezige |eden een afdruk van het voorstel, amendement of 
subamendement beschikbaar is. 
 
Artikel 7. 
De orde kan middels een voorstel worden gewijzigd. Over een voorstel van orde wordt 

niet beraadslaagd; de voorzitter brengt het terstond in stemming. Een voorstel van orde 
kan geen betrekking hebben op het aan de agenda toevoegen van onderwerpen, het naar 
een later tijdstip verschuiven of van de agenda afvoeren van het vaststellen van een 
verslag van een vergadering. 
 
Artikel 8. 
In de rondvraag, welke het Bestuur iedere vergadering direct voor de sluiting op de agenda 
plaats, zijn de aanwezige leden in de gelegenheid mondeling korte concrete vragen te 
stellen. De gestelde vragen worden zo mogelijk direct beantwoord. In de rondvraag 
kunnen geen besluiten genomen worden. 
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Artikel 9. 
De voorzitter bepaalt de volgorde van stemmingen, met dien verstande dat 

subamendementen voor amendementen en amendementen voor voorstellen in stemming 
worden gebracht en dat het meest verstrekkende subamendement, respectievelijk 
voorstel de voorrang geniet. Zonodig beslist de vergadering welk subamendement, 
amendement of voorstel het meest verstrekkende is. 
 
Artikel 10. 
Slechts wanneer klaarblijkelijk onduidelijkheid bestaat omtrent het in stemming gebrachte 
voorstel, amendement of subamendement, dan wel dat zich bij enige stemming een 
onregelmatigheid heeft voorgedaan die van invloed heeft kunnen zijn op de bepaling van 
de uitslag, kan een ter vergadering aanwezig lid terstond om vernieuwde stemming 
verzoeken. 
De vergadering beslist of tot hernieuwde stemming zal worden overgegaan. 
 
Artikel 11. 

De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de vergadering en biedt het verslag 
zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan. Het Bestuur plaatst het 
vaststellen van een verslag direct na de opening op de agenda. 
 
Het bestuur 
 
Artikel 12. 
Personen kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, als er een vacature 
bestaat. Zij dienen hun kandidaatstelling kenbaar te maken aan het Bestuur. 
 
Artikel 13. 
Het Bestuur zal de kandidaatstelling agenderen op de eerstvolgende oproeping tot een 
Algemene Ledenvergadering. 

 
Artikel 14. 
De bestuursleden worden gekozen volgens de bepalingen in de statuten. 
 
Artikel 15. 
Indien er meer kandidaten zijn dan het aantal te vervullen vacatures, zullen er ten hoogste 
zoveel kandidaten benoemd worden als er vacatures zijn. Die kandidaten met het hoogste 

aantal verworven stemmen, met inachtnemming van artikel 1O lid 7 van de statuten, 
zullen benoemd worden. 
 
Artikel 16. 
Het Bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en voorst zo dikwijls een van de 
bestuursleden dit nodig acht. 
 

Artikel 17. 
De bestuursvergaderingen zijn in principe openbaar. Het Bestuur kan besluiten een of 
meerdere agendapunten met gesloten deuren te behandelen. 
 
Artikel 18. 
De voorzitter bepaalt plaats, dag en uur van de vergadering en roept tenminste 24 uur 
voor de vergadering de leden bijeen. 
 
Artikel 19. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester functioneren ook als zodanig bij algemene 
Ledenvergaderingen. 
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Artikel 20. 
Het Bestuur is belast met de uitvoering van de voorschriften als bedoeld in artikel 23. 

 
De commissies 
 
Artikel 21. 
De Algemene ledenvergadering kan commissies instellen met het oog op behartiging van 
bepaalde belangen. Zij regelt de samenstellingen, de bevoegdheden en de werkwijze van 
deze commissies. 
 
Artikel 22. 
De Algemene Ledenvergadering benoemd voor 1 december van het jaar voorafgaande aan 
de afsluiting van huidige boekjaar de kascontrolecommissie. De taak van de 
kascontrolecommissie is de jaarrekening controleren en het Bestuur van financiële 
aanbeveling te doen. De kascontrolecommissie wordt benoemd voor een periode van een 
jaar. Het Bestuur stel voor 1 april na afsluiten van het boekjaar de jaarrekening en 

winstverliesrekening en bijbehorende stukken ter beschikking aan de kascontrole-
commissie. 
 
De bevoegdheden van het bestuur 
 
Artikel 23. 
Aan het Bestuur is opgedragen: 
a. De dagelijkse leiding der vereniging. 
b. Het voorbereiden van al hetgeen aan de Algemene Ledenvergadering ter overweging 

en beslissing zal worden voorgelegd. 
c. Het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering. 
d. Het beheer van de activa en passiva van de vereniging. 
e. Het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen 

van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit. 
f. De zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen, voor de controle op het geldelijk 

beheer en de boekhouding. 
g. Het Bestuur is te houden aan het declaratie reglement Wat is goed gekeurd door de 

Algemene Ledenvergadering. 
h. Het houden van gedurig toezicht op alles wat de vereniging aangaat. 
 

Artikel 24. 
Het Bestuur oefent indien de Algemene Ledenvergadering daartoe besluit een naar door 
deze te stellen regelen de aan de Algemene Ledenvergadering toekomende bevoegdheden 
uit, met uitzondering van: 
a. Het wijzigen en vaststellen van de begroting. 
b. Het vaststellen van het financieel jaarverslag. 
c. Het vaststellen van het declaratie reglement. 

 
Artikel 25. 
Het Bestuur en elk van zijn |eden zijn tezamen en ieder afzonderlijk aan de Algemene 
Ledenvergadering verantwoording verschuldigd voor het door het Bestuur gevoerde 
bestuur en geven te dien aanzien alle door de Algemene Ledenvergadering gewenste 
inlichtingen. 
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De begroting 
 

Artikel 26. 
Het Bestuur maakt jaarlijks een ontwerpbegroting op. De ontwerpbegroting wordt tijdig 
voor de Algemene Ledenvergadering waarin zij wordt behandeld aan de leden ter kennis 
gebracht. 
 
Artikel 27. 
In de ontwerpbegroting worden de ramingen behoorlijk toegelicht. 
 
Artikel 28. 
De Algemene Ledenvergadering stelt de begroting vast voor 1 december van het jaar 
voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen, tenzij de Algemene 
Ledenvergadering besluiten de begroting op een later tijdstip te behandelen. 
 
De rekening 

 
Artikel 29. 
Het financieel jaarverslag wordt opgesteld, behandeld en gecontroleerd overeenkomstig 
de statuten. 
 
Artikel 30. 
De vaststelling van de rekening strekt het Bestuur tot decharge, behoudens later in rechte 
gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden. 
 
Het archief 
 
Artikel 31. 
Het Bestuur is belast met de zorg voor en het toezicht op de bewaring en het beheer van 

de archiefbescheiden van de vereniging. 
 
Wijziging van het huishoudelijk reglement 
 
Artikel 32. 
Het Huishoudelijk Reglement wordt gewijzigd en/of aangevuld door de Algemene 
Ledenvergadering met absolute meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Een 

dergelijk besluit kan alleen worden genomen, indien de Algemene Ledenvergadering is 
bijeengekomen met de mededeling dat een dergelijk besluit zal worden voorgesteld. 
 
Artikel 33. 
De letterlijke tekst van een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt 
tenminste tien dagen voor de vergadering aan de leden in afschrift toegestuurd. 
 

Slotbepalingen 
Artikel 34. 
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet of wanneer over de uitleg 
van de tekst verschil van mening mocht bestaan, beslist het Bestuur. 
 
 
 


