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Artikel 1 De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging.
Dit huishoudelijk reglement dient tot nadere uitwerking van de statuten van de Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging, 

opgericht op 30 december 1998 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 17111025.

Artikel 2 Lidmaatschap.

a. Aanmelding voor het lidmaatschap vindt schriftelijk of per e-mail plaats bij het secretariaat van de vereniging; van de 

inschrijving van een nieuw lid wordt in ieder geval ook de penningmeester op de hoogte gesteld.

b. Nieuwe leden ontvangen de statuten en een huishoudelijk reglement van de vereniging.

c. Het lidmaatschap waarvoor wordt bedankt in de loop van een verenigingsjaar, wordt afgewikkeld overeenkomstig de 

statuten.

Artikel 3 Contributie.

a. De contributie moet bij vooruitbetaling worden gedaan in het eerste kwartaal van het jaar. Dat kan door een schriftelijke 

machtiging aan de penningmeester.

b. Bij aanmelding binnen een termijn van een maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar gaat de contributiebetaling 

met ingang van het nieuwe jaar in.

c. Indien ondanks herhaalde aanmaning geen contributiebetaling plaatsvindt beslist het bestuur over beëindiging van het 

lidmaatschap krachtens de statuten.

d. Bij ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur vindt geen restitutie van de contributie over het resterende jaar plaats.

Artikel 4 Donateurs.
Donateurs ontvangen het jaarverslag van de vereniging.

Artikel 5 Bestuur.

a. Het bestuur van de vereniging vergadert zo dikwijls als door de voorzitter of door tenminste twee leden van het bestuur 

nodig wordt beoordeeld.

b. Het bestuur verplicht zich minimaal éénmaal per jaar een contactdag te organiseren.

c. Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris,

- draagt er zorg voor dat de bestuurs- en ledenvergaderingen worden voor- bereid en dat de besluiten van deze 

vergaderingen worden uitgevoerd.

- legt  eventuele spoedbesluiten en de uitvoering daarvan verantwoording af aan de overige bestuursleden in de 

eerstvolgende bestuursvergadering.

d. Het bestuur zal ernaar streven een contactblad uit te geven voor verspreiding onder de leden met informatie voor 

Interstitiële Cystitis patiënten.

e. Het bestuur is bevoegd om - onder haar verantwoordelijkheid - werkzaamheden te delegeren, al dan niet bezoldigd en 

onder nauwkeurig te omschrijven bevoegdheden worden betrokken. Het bestuur blijft te allen tijde verantwoordelijk.

f. De vervangers van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester nemen bij ontstentenis wegens ziekte of (langdurige) 

afwezigheid al hun rechten en plichten waar; de vervangende leden van het dagelijks bestuur dienen daartoe steeds 

voldoende geïnformeerd te worden.

g. De voorzitter

- heeft de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Deze kan dit in voorkomende geval aan een ander bestuurslid 

delegeren.

- Als ook op deze wijze niet in het leiden van de vergadering kan worden voorzien wijst de vergadering zelf een  

waarnemend voorzitter aan.

- treedt als woordvoerder van de vereniging op.

- kan tussentijds de liquide middelen van de vereniging controleren en houdt daarvan aantekening in het kas/bankboek.
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h. De secretaris

- draagt, in overleg met de voorzitter, zorg voor de agenda van de bestuurs- en ledenvergaderingen, alsmede voor de 

notulering daarvan voor het jaarverslag, voor de ledenadministratie, voor het tijdige verzenden van de vergaderstukken.

- is gehouden namens de vereniging de "algemene" correspondentie te voeren.

- draagt zorg voor het archief.

- kan in overleg met het bestuur afspraken maken over de taakverdeling; bij de uitvoering van deze taken kunnen zonodig 

derden worden betrokken.

i. De penningmeester

- is bevoegd tot het aanhouden van een bankrekening t.b.v. de vereniging.

- is belast met het innen van de jaarlijkse contributies en verzending van de daartoe strekkende inningopdrachten.

- is belast met de voldoening van nota's/rekeningen voorzien van een paraaf van de secretaris of voorzitter.

- is belast met het overzichtelijk voeren van de boekhouding.

- is belast met het opstellen van de jaarrekening en - indien gewenst - tussentijdse overzichten.

- is belast met het ontwerpen en bewaken van de begroting.

- is verantwoordeiljk voor de onder zijn/haar berusting zijnde liquide midde- len.

- kan, in overleg met het bestuur afspraken maken over de taakverdeling.

j. Andere taken dan die van de leden van het dagelijks bestuur worden in goed overleg vervuld door een of meer andere 

leden van het bestuur of kunnen aan daartoe samen te stellen commissies worden gedelegeerd.

k. Van elke comm issie dient minimaal één bestuurslid deel uit te maken, die het bestuur regelmatig van de gang van zaken 

in de commissie op de hoogte houdt.

l. Bestuurs- en commissieleden declareren de reële onkosten die zij t.b.v. de vereniging maken, bij de penningmeester 

conform de declaratierichtlijnen.

m. De bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding van persoonlijke en andere vertrouwelijke gegevens die hen binnen 

het bestuur ter ore komen.

n. De vereniging kent een bestuursreglement waaraan alle bestuursleden zich dienen te conformeren.

Artikel 6 Vacatures bestuur.
Voordrachten voor het vervullen van een bestuursfunctie kunnen worden gedaan door de kandidaat zelf of door een of meer 

leden van de vereniging,  mits voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat.

Het bestuur kan leden verzoeken zich voor een vacature kandidaat te stellen. Kandidaat-bestuursleden dienen een 

curriculum vitae (CV) alsmede een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Voordrachten dienen uiterlijk twee weken 

voor de ledenvergadering,  waarin de bestuursverkiezing plaatsvindt,  te zijn ingediend bij de secretaris. 

De namen van de kandidaten worden vermeld op de agenda van de ledenvergadering. Namen van kandidaten die na het 

verzenden van de convocatie,  doch twee weken voor de vergadering binnenkomen worden ter vergadering uitgereikt.

Artikel 7 Kascommissie.

a. De kascommissie, bestaande uit minimaal twee leden plus één reservelid, controleert het beheer van de financiën door de 

penningmeester en brengt daarvan verslag uit in de ledenvergadering.

b. Bij akkoordbevinding door de kascommissie van het financieel beheer verleent de ledenvergadering de penningmeester 

daarvan décharge.

c. Leden van de kascommissie mogen geen lid zijn van het bestuur noch familie of zakelijke relaties van de penningmeester.

d. In de ledenvergadering treedt jaarlijks een lid van de commissie af en wordt in diens plaats een nieuw lid benoemd. 

De kascommissie kan zich in overleg met het bestuur op kosten van de vereniging door deskundigen buiten de vereniging 

laten bijstaan.

e. Leden van de vereniging kunnen zich voorafgaand aan de ledenvergadering als kandidaat voor het lidmaatschap van de 

kascommissie melden of kunnen door het bestuur hiertoe worden aangezocht.



Artikel 8 Algemeen.

a. Indien een commissie een statuut heeft dient elk commissielid zich hieraan te conformeren. Dat geldt eveneens voor door 

het bestuur opgestelde taakomschrijvingen zoals vervat in een vrijwilligerscontract.

b. Bij wijziging van de statuten en/of huishoudelijk reglement ontvangen alle leden daarvan een nieuw exemplaar, dan wel een 

aanvulilng op het oude exemplaar.

c. Het lidmaatschap van de vereniging verplicht tot naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.

d. Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van 

minstens twee derde van de uitgebrachte stemmen tijdens een algemene vergadering.

e. In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

h. De secretaris

- draagt, in overleg met de voorzitter, zorg voor de agenda van de bestuurs- en ledenvergaderingen, alsmede voor de 

notulering daarvan voor het jaarverslag, voor de ledenadministratie, voor het tijdige verzenden van de vergaderstukken.

- is gehouden namens de vereniging de "algemene" correspondentie te voeren.

- draagt zorg voor het archief.

- kan in overleg met het bestuur afspraken maken over de taakverdeling; bij de uitvoering van deze taken kunnen zonodig 

derden worden betrokken.

i. De penningmeester

- is bevoegd tot het aanhouden van een bankrekening t.b.v. de vereniging.

- is belast met het innen van de jaarlijkse contributies en verzending van de daartoe strekkende inningopdrachten.

- is belast met de voldoening van nota's/rekeningen voorzien van een paraaf van de secretaris of voorzitter.

- is belast met het overzichtelijk voeren van de boekhouding.

- is belast met het opstellen van de jaarrekening en - indien gewenst - tussentijdse overzichten.

- is belast met het ontwerpen en bewaken van de begroting.

- is verantwoordeiljk voor de onder zijn/haar berusting zijnde liquide midde- len.

- kan, in overleg met het bestuur afspraken maken over de taakverdeling.

j. Andere taken dan die van de leden van het dagelijks bestuur worden in goed overleg vervuld door een of meer andere 

leden van het bestuur of kunnen aan daartoe samen te stellen commissies worden gedelegeerd.

k. Van elke comm issie dient minimaal één bestuurslid deel uit te maken, die het bestuur regelmatig van de gang van zaken 

in de commissie op de hoogte houdt.

l. Bestuurs- en commissieleden declareren de reële onkosten die zij t.b.v. de vereniging maken, bij de penningmeester 

conform de declaratierichtlijnen.

m. De bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding van persoonlijke en andere vertrouwelijke gegevens die hen binnen 

het bestuur ter ore komen.

n. De vereniging kent een bestuursreglement waaraan alle bestuursleden zich dienen te conformeren.

Artikel 6 Vacatures bestuur.
Voordrachten voor het vervullen van een bestuursfunctie kunnen worden gedaan door de kandidaat zelf of door een of meer 

leden van de vereniging,  mits voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat.

Het bestuur kan leden verzoeken zich voor een vacature kandidaat te stellen. Kandidaat-bestuursleden dienen een 

curriculum vitae (CV) alsmede een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Voordrachten dienen uiterlijk twee weken 

voor de ledenvergadering,  waarin de bestuursverkiezing plaatsvindt,  te zijn ingediend bij de secretaris. 

De namen van de kandidaten worden vermeld op de agenda van de ledenvergadering. Namen van kandidaten die na het 

verzenden van de convocatie,  doch twee weken voor de vergadering binnenkomen worden ter vergadering uitgereikt.

Artikel 7 Kascommissie.

a. De kascommissie, bestaande uit minimaal twee leden plus één reservelid, controleert het beheer van de financiën door de 

penningmeester en brengt daarvan verslag uit in de ledenvergadering.

b. Bij akkoordbevinding door de kascommissie van het financieel beheer verleent de ledenvergadering de penningmeester 

daarvan décharge.

c. Leden van de kascommissie mogen geen lid zijn van het bestuur noch familie of zakelijke relaties van de penningmeester.

d. In de ledenvergadering treedt jaarlijks een lid van de commissie af en wordt in diens plaats een nieuw lid benoemd. 

De kascommissie kan zich in overleg met het bestuur op kosten van de vereniging door deskundigen buiten de vereniging 

laten bijstaan.

e. Leden van de vereniging kunnen zich voorafgaand aan de ledenvergadering als kandidaat voor het lidmaatschap van de 

kascommissie melden of kunnen door het bestuur hiertoe worden aangezocht.






