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NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
AFDELING – NUNSPEET 

 
Huishoudelijk Reglement 

 
 
Algemeen (1). 

Artikel 1. 
 
De afdeling Nunspeet is opgericht op 9 december 1976 en is lid van de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars (N.V.P.V.), met het doel het verzamelen van postze-
gels te stimuleren en de kennis van filatelie te verdiepen. 
De afdeling kent leden, donateurs en aspirant-leden. 
 

Artikel 2. 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december 
 
Lidmaatschap. 

Artikel 3. 
 
Lid van de afdeling kunnen worden meerderjarige personen. 
Donateurs van de afdeling kunnen worden meerderjarige personen. 
Aspirant-leden kunnen worden zij die lid zijn van de jeugdafdeling of leeftijd van 16 jaar heb-
ben bereikt maar nog niet die van 21 jaar. De contributie zal € 16,00 bedragen en hij krijgt 
het maandblad “De Posthoorn” dat in de “Filatelie” is opgenomen.  
 

Artikel 4. 
 
Minderjarigen vanaf 7 jaar kunnen als jeugdlid van de jeugdafdeling tot de afdeling toetreden 
tot zij de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben; daarna kunnen zij tot hun 21e jaar als aspirant-lid 
van de seniorenafdeling worden ingeschreven. 
 

Artikel 5. 
 
Leden die buitengewone diensten hebben bewezen aan de afdeling kunnen door de leden-
vergadering, op voordracht van het bestuur, of op voordracht van tenminste vijf leden, wor-
den benoemd tot erelid van de afdeling. 
 
Rechten der leden. 

Artikel 6. 
 

a. Kies- en stemrecht op de afdelingsvergaderingen en tevens het recht van initiatief en 
amendement. 

b. Toegang tot alle overige activiteiten van de afdeling. 
c. Deelneming aan de externe rondzending, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde 

reglement van de N.V.P.V. 
d. Deelneming aan de interne rondzending van de afdeling 

 
Artikel 7. 

 
Leden die hun verplichtingen niet nakomen of handelen in strijd met het doel van de afdeling, 
kunnen door het bestuur worden geschorst. 
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Rechten van de donateurs. 

Artikel 8. 
 

a. Kies- en stemrecht op de afdelingsvergadering en tevens het recht van initiatief en 
amendement in zaken die uitsluitend de afdeling betreffen. 

b. Toegang tot alle overige activiteiten van de afdeling. 
c. Geen deelneming aan de externe rondzending van de N.V.P.V. 
d. Deelneming aan de interne rondzending van de afdeling. 
e. Geen collectief abonnement op het blad Filatelie. 
f. Geen vertegenwoordiging in een bestuursfunctie van de afdeling in zaken die de 

N.V.P.V. aangaan. 
 

Artikel 9. 
 
Donateurs die hun verplichtingen niet nakomen of handelen in strijd met het doel van de af-
deling, kunnen door het bestuur worden geschorst. 
 
Rechten van aspirant-leden. 

Artikel 10. 
 

a. Geen kies- of stemrecht op de afdelingsvergaderingen, alsmede geen recht van 
initiatief en amendement in zaken die uitsluitend de afdeling betreffen. 

b. Toegang tot alle overige activiteiten van de afdeling. 
c. Geen deelneming aan de externe rondzending van de N.V.P.V. 
d. Deelneming aan de interne rondzending van de afdeling. 
e. Geen abonnement op het blad Filatelie, maar op “De Posthoorn”. 
f. Geen bestuursfuncties bekleden. 

 
Artikel 11. 

 
Aspirant-leden die hun verplichtingen niet nakomen of handelen in strijd met het doel van de 
afdeling, kunnen door het bestuur worden geschorst. 
 
Beëindiging lidmaatschap. 

Artikel 12. 
 
Het lidmaatschap van leden, donateurs en aspirant-leden eindigt door: 

a. Schriftelijke opzegging voor 31 oktober aan de secretaris; bij te late opzegging 
duurt het lidmaatschap tot aan het einde van het volgende verenigingsjaar. 

b. In het geval als gesteld in artikel 7, 9 en 11. 
c. Overlijden. 

 
Het bestuur. 

Artikel 13. 
 

a. Het bestuur van de afdeling bestaat uit tenminste drie leden, gekozen door de al-
gemene ledenvergadering, waarbij de voorzitter in persoon wordt gekozen. 
De functies van secretaris en penningmeester worden binnen het bestuur ver-
deeld, terwijl de voorzitter één der bestuursleden als plaatsvervangend voorzitter 
aanwijst. 

b. Ieder jaar treedt een derde van het aantal bestuursleden af, volgens een van te-
voren opgemaakt rooster en deze zijn terstond herkiesbaar. 
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Artikel 14. 

 
Indien een bestuurslid zich niet herkiesbaar stelt of tussentijds aftreedt, maakt het bestuur 
voor die vacature een voordracht op. Ook kunnen tenminste vijf leden een kandidaat voor-
dragen. 
De naam van de kandidaat dient twee dagen vóór de verkiezingsvergadering schriftelijk ter 
kennis van de secretaris worden gebracht, met een verklaring van de kandidaat dat hij/zij 
bereid is tot het bestuur toe te treden. 
 

Artikel 15. 
 
Stemming over personen dient schriftelijk te geschieden, over zaken kan dit mondeling. 
 

Artikel 16. 
 
De voorzitter zorgt voor de naleving van de statuten van de N.V.P.V. en het huishoudelijk 
reglement van de afdeling. 
Hij leidt alle bijeenkomsten en heeft het recht van discussie te sluiten, wanneer hij meent dat 
de vergadering voldoende is ingelicht omtrent het behandelde onderwerp. 
Hij vertegenwoordigt de afdeling naar buiten. 
 

Artikel 17. 
 
De secretaris is belast met de correspondentie, het uitschrijven van bijeenkomsten, het notu-
leren van de aldaar behandelde onderwerpen en maakt het jaarverslag. 
 

Artikel 18. 
 
De penningmeester beheert de gelden van de afdeling. Hij zorgt voor de inning van de con-
tributie en de afdracht aan de N.V.P.V. Hij stelt jaarlijks een balans op met een staat van ont-
vangsten en uitgaven; tevens wordt voor het komende boekjaar een begroting gemaakt. 
 

Artikel 19. 
 
Op de jaarvergadering in maart brengt het bestuur verslag uit omtrent de handelingen van de 
afdeling van het afgelopen jaar. 
 
Kascommissie. 

Artikel 20. 
 
Op voorstel van het bestuur wordt op de jaarvergadering in maart een kascommissie be-
noemd, bestaande uit twee leden en een reservelid. Deze commissie controleert de finan-
ciële stukken van de penningmeester en brengt hiervan rapport uit. 
De leden van de kascommissie treden bij toerbeurt om de twee jaar af, waarbij het reservelid 
de plaats van het aftredende lid inneemt en een nieuw reservelid wordt benoemd. 
 
Algemeen (2). 

Artikel 21. 
 
De inkomsten van de afdeling bestaan uit: 

a. De jaarlijks door de afdeling vast te stellen contributie. 
b. De jaarlijks door de afdeling vast te stellen donatie. 
c. De jaarlijks door de afdeling vast te stellen bijdrage voor jeugdleden. 
d. Toevallige baten 
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Artikel 22. 

 
De betaling van de contributie aan de afdeling voor het aankomende verenigingsjaar dient in 
december daarvoor te geschieden. 
 

Artikel 23. 
 
De gewone bijeenkomsten vinden als regel op de 3e maandag van de maand plaats, met uit-
zondering van de maanden juli en augustus. 
Buitengewone bijeenkomsten kunnen worden uitgeschreven door het bestuur: 

a. Wanneer zij dit nodig acht. 
b. Op verzoek van tenminste 1/10 deel der leden, onder opgave van redenen. 

 
Artikel 24. 

 
Een besluit tot ontbinding van de afdeling kan slechts genomen worden conform art. 11, lid 9 
van het huishoudelijk reglement van de N.V.P.V. 
Bij opheffing van de afdeling blijven alle leden individueel lid van de N.V.P.V. 
 

Artikel 25. 
 
In alle gevallen, waarin dit reglement de voor de afdeling geldende bepalingen van de 
statuten of het huishoudelijk reglement van de N.V.P.V. niet voorziet, beslist het bestuur van 
de afdeling. 
 
Concept huishoudelijk reglement. 
Maart 1996. 
 
Laatstelijk gewijzigd mei 2007. 
 
 
(uitg. mei 2006) 

 


