HUISHOUDELIJK REGLEMENT AGORA NEDERLAND
I_ALGEMENE_VERGADERING
ART.1 VOORSTELLEN VAN AGENDA PUNTEN
Voorstellen van leden, die zij op de algemene vergadering van AGORA
NEDERLAND wensen te zien behandeld, moeten toegelicht tenminste
negen weken van te voren schriftelijk door het hoofdbestuur zijn
ontvangen.
ART.2 VERSLAG HOOFDBESTUUR
Tijdens de algemene vergadering brengen alle hoofdbestuursleden een
verslag uit van de werkzaamheden die zij in het afgelopen verenigingsjaar
hebben verricht.
ART.3 COMMISSIES
De algemene vergadering van AGORA NEDERLAND kan besluiten een
commissie in te stellen ter voorbereiding of uitvoering van haar besluiten.
In dat geval dient de commissie haar verslag en verantwoording uit te
brengen op de algemene vergadering.
II_HOOFDBESTUUR
ART.4 HOOFDBESTUUR
Onverminderd de statutaire taken van het hoofdbestuur
a. verstrekt het desgevraagd mondeling of schriftelijk inlichtingen aan
de leden, tenzij dit in strijd is met de belangen van AGORA NEDERLAND,
b. zal het advies inwinnen bij het aangaan of verbreken van
samenwerkingsverbanden tussen AGORA NEDERLAND en andere service
organisaties, zowel op nationaal als op internationaal niveau.
ART.5 VERGADERING
a. Het hoofdbestuur vergadert zo dikwijls als zij nodig oordeelt,
doch tenminste eenmaal per kwartaal.
b. Besluiten van het hoofdbestuur worden genomen bij meerderheid
van stemmen. Indien de stemmen staken besluit de voorzitter of diens
plaatsvervanger.
c. Het hoofdbestuur kan geen besluiten nemen, indien niet tenminste de
helft van haar stemgerechtigde leden aanwezig is.
ART.6 KANDIDAATSTELLING
a. De plaatselijke clubs zijn gerechtigd tot twaalf weken voor de algemene
vergadering kandidaten voor het hoofdbestuur voor te stellen.
b. De kandidaatstelling door een club geschiedt schriftelijk aan de
secretaris van het hoofdbestuur.
ART.7 VACATURES
a. Indien een lid van het hoofdbestuur tussentijds aftreedt, deelt het
hoofdbestuur dit mede aan de plaatselijke clubs.

b. Het hoofdbestuur kan zelf in een tussentijdse vacature voorzien,
indien deze is ontstaan binnen zes en twintig weken na zijn benoeming.
I
II_TAKEN
ART.8 VOORZITTER
a. Zij is vertegenwoordiger van AGORA NEDERLAND. Zij geeft leiding
aan de werkzaamheden van het hoofdbestuur.
b. Zij installeert de nieuwe clubs.
ART.9. VICE-VOORZITTER
a. Zij vervangt de voorzitter bij haar afwezigheid. Voorts is zij belast met
het stimuleren en coördineren van contacten tussen de leden en/of clubs,
zowel nationaal als internationaal.
b. Zij verzorgt de jaarlijkse samenvatting van de verslagen van de clubs.
ART.10 SECRETARIS
Zij is belast met het convoceren en notuleren van de vergaderingen van
het hoofdbestuur en de algemene vergadering van AGORA NEDERLAND.
Voorts is zij belast met de correspondentie van AGORA NEDERLAND,
de ledenadministratie en het opstellen van het jaarverslag.
ART.11 PENNINGMEESTER
a. Zij is verantwoordelijk voor de boekhouding en de geldelijke
administratie.
b. Zij is belast met het opstellen van de jaarstukken en de toelichting
daarop alsmede voor het opstellen van een begroting voor het nieuwe
verenigingsjaar.
c. Zij draagt zorg voor de aanschaf en distributie van de insignes.
d. Voor uitgaven die een bedrag van f 450,-- te boven gaan is mede
de handtekening van de voorzitter of diens plaatsvervanger vereist.
ART.12 LAATST AFGETREDEN VOORZITTER
a. Zij heeft een adviserende taak binnen het hoofdbestuur.
b. Zij is belast met de periodieke verschijning van het clubblad.
c. Zij helpt bij de oprichting van nieuwe clubs.
IV_GELDMIDDELEN
ART.13 BIJDRAGE
a. De leden zijn verplicht hun bijdragen en entreegelden op de eerste
vordering van de penningmeester te voldoen.
b. De penningmeester van de plaatselijke club draagt zorg voor de
afdracht van de door haar club verschuldigde gelden binnen één maand.
c. Bij te late afdracht is een boete van één procent verschuldigd.
d. Bij toetreding tijdens het verenigingsjaar voor de vijftiende december
betaalt men de volledige contributie; bij toetreding na de vijftiende
december betaalt men de helft van de contributie.
e. Als het Bestuur van een plaatselijke club minimaal vier weken vóór de

Algemene Leden Vergadering bij het Hoofdbestuur aangeeft dat een van
haar leden voor een periode van maximaal één jaar de maandelijkse
bijeenkomsten van haar club niet kan bijwonen, dan wordt de afdracht aan
Agora Club Nederland teruggebracht naar de hoogte van de afdracht van
Agora Club Nederland aan Agora Club International. Mocht die minimale
periode niet in acht worden genomen blijft de volledige
afdracht verplichting van de plaatselijke club aan Agora Club Nederland van
toepassing.
ART.14 VERGOEDINGEN
a. Leden van het hoofdbestuur, van de kascommissie en van commissies
ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de
daarvoor geldende richtlijnen.
b. De plaatselijke club vergoedt de reiskosten van haar afgevaardigden
naar de algemene vergadering.
ART.15 SALDO
De algemene vergadering besluit elk jaar op voorstel van het hoofdbestuur
welke bestemming zal worden gegeven aan een eventueel batig saldo
over het afgelopen jaar.
V_PLAATSELIJKE CLUBS
ART.16 ALGEMEEN
a. Iedere club zal nastreven tenminste zeven leden te omvatten.
b. Het bestuur van de plaatselijke club verplicht zich iedere wijziging
van de ledenlijst van haar club schriftelijk te melden bij de secretaris
van het hoofdbestuur.
ART.17 BESTUUR
a. De bepalingen in dit reglement omtrent de werkzaamheden en het
geldelijk beheer zijn op overeenkomstige manier van toepassing op
de taak en werkzaamheden van de plaatselijke club.
b. Het bestuur van de plaatselijke club is er voor verantwoordelijk
dat uiterlijk vier weken voor de algemene vergadering het jaarverslag,
het financiële verslag, de ingevulde presentielijsten en de nieuwe
bestuurssamenstelling worden verzonden aan de secretaris van het
hoofdbestuur.
ART.18 NIEUWE LEDEN
a. De plaatselijke club maakt een reglement voor het aanzoeken van
nieuwe leden. Dit reglement dient minstens de waarborg te bevatten
dat een persoon niet zonder raadpleging van alle leden van de club kan
worden aangezocht.
b. De AGORA club bindt zich tot toelating van een lid op het moment
dat de betreffende persoon voor drie bijeenkomsten wordt uitgenodigd.
VI_WIJZIGING_HUISHOUDELIJK_REGLEMENT

ART.19 WIJZIGING
a. De algemene vergadering is bevoegd wijziging in het huishoudelijk
reglement aan te brengen.
b. Voorstellen tot wijziging kunnen slechts worden gedaan door:
1. het hoofdbestuur,
2. vijfentwintig procent van de stemgerechtigde leden.
c. Voor wijziging is vereist dat:
1. het wijzigingsvoorstel woordelijk in de oproep voor de algemene
vergadering is opgenomen,
2. een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zich voor het
voorstel verklaart.
d. Een voorstel als bedoeld in lid b ad 2 moet tenminste negen weken
voor de algemene vergadering schriftelijk zijn ingediend.
e. De algemene vergadering heeft het recht gedane voorstellen tot
wijziging te amenderen, met dien verstande dat amendementen schriftelijk
bij het hoofdbestuur zijn ingediend tenminste twee weken voor de
algemene vergadering waarop het voorstel wordt behandeld.

