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Huis hou de lijk re gle ment

Arti kel 1 Van de le den
a. Zij, die als ge woon lid tot de ve re ni ging zijn toe ge la ten, ont vang en daar van zo spoe dig
mo ge lijk van de se cre ta ris een schrif te lij ke me de de ling on der op ga ve der ver schul dig de con -
tri bu tie, waar van het be drag bin nen een ter mijn van der tig da gen dient te wor den vol daan
aan de pen ning mees ter. Na ont vangst wor den zij als ge woon lid ing eschre ven en wor den
hun na men ge pu bli ceerd.

b. Inge schre ven le den ont vang en een exem plaar van de Sta tu ten, het Huis hou de lijk Reg le -
ment en an de re even tu e le be staan de re gle men ten. Voorts ont vang en zij de for mu lie ren, wel -
ke no dig zijn om te kun nen deel ne men aan de ac ti vi tei ten der ve re ni ging, ter wijl hun te vens 
al dan niet pe ri o diek ver schij nen de pu bli ca ties der vereniging zullen worden toegezonden.

c. Le den, die vóór 1 no vem ber van het ve re ni gings jaar hun lid maat schap niet schrif te lijk aan 
de se cre ta ris heb ben op ge zegd (In 2009 zal een wets wij zi ging wor den ing evoerd t.a.v. de op zeg -
ter mij nen van lid maat schap pen en con tri bu ties. Zo dra deze wet in wer king treedt zal NFVS zich
daar aan con for me ren.), wor den ge acht hun lid maat schap te heb ben ver lengd en zijn des we -
ge con tri bu tie voor dat jaar ver schul digd. Het be drag daar van dient te wor den vol daan bin -
nen twee maan den na het be gin van dat ve re ni gings jaar.

d. De le den zijn ver plicht in ge val van adres ve ran de ring daar van ten spoe dig ste schrif te lijk
ken nis te ge ven aan de se cre ta ris. Bij het in ge bre ke blij ven hier van is het na la ti ge lid aan -
spra ke lijk voor hierd oor even tu eel op tre den de vertraging en/of schade.

e. Le den, die in de loop van een ve re ni gings jaar wor den toe ge la ten, zijn de con tri bu tie voor
het lo pen de ve re ni gings jaar ver schul digd, ten zij hun toe la ting plaats vindt na 30 ok to ber In
dat ge val zijn zij van de con tri bu tie van het lo pen de verenigingsjaar vrijgesteld.

Arti kel 2 Van het be stuur
a. Met in acht ne ming van het in ar ti kel 5 der Sta tu ten voor ge schre ven mi ni mum stelt de al -
ge me ne ver ga de ring het aan tal be stuurs le den vast.

b. Ie der be stuurs lid kan door het be stuur met be paal de werk zaam he den wor den belast.

c. Bes tuurs le den ge nie ten als zo da nig geen be zol di ging. De ten be hoe ve van de vereni ging
re de lij ker wijs door hen ge maak te kos ten ko men voor ver goe ding in aan mer king.

d. Het be stuur komt ten min ste 2 maal per jaar in ver ga de ring bij een, als me de steeds wan -
neer de voor zit ter, dan wel het da ge lijk se be stuur, dan wel de meer der heid van de be stuurs -
le den daar toe re de nen aanwezig acht.
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e. Over het tijd stip waar op, even als de plaats, waar een be stuurs ver ga de ring zal wor den ge -
hou den be slist de voor zit ter. De se cre ta ris draagt zorg voor ken nis ge ving aan de be stuurs le -
den op een ter mijn van ten min ste vier da gen vóór de vergadering.

f. Gel di ge be slui ten kun nen slechts wor den aang eno men, in dien ten min ste de helft van de
be stuurs le den aan we zig of ver te gen woor digd is en van de aan we zi gen en door vol macht
ver te gen woor dig den meer dan de helft zich voor het in be han de ling zijn de voor stel uit -
spreekt.
Indien niet ten min ste de helft van de be stuurs le den aan we zig of ver te gen woor digd is,
wordt het voor stel aang ehou den tot de vol gen de ver ga de ring. Deze ver ga de ring dient plaats 
te vin den 2 tot 4
we ken na dien
waar bij zon der
quo rum ver eis te
be slui ten kunnen
worden genomen.
Bij af we zig heid
van een be stuurs -
lid kan deze met
vol macht een an -
der be stuurs lid
voor hem of haar
la ten stem men,
waar bij dit be -
stuurs lid een
schrif te lij ke ver -
kla ring van het af -
we zi ge lid moet to nen. Per lid kan slechts één vol macht uit geoefend worden.
Indien het voor stel per so nen be treft, kan de voor zit ter be slui ten tot schrif te lij ke stemming.
Bui ten de be stuurs ver ga de ring om kun nen be slui ten ge no men wor den per post, email en
der ge lij ke, op voor waar de dat alle be stuurs le den zich un aniem voor of te gen het voor stel
uit spre ken. Van een al dus ge no men be sluit wordt door de se cre ta ris een pro ces-ver baal ge -
maakt, dat wordt toe ge voegd aan het ver slag van de volgende vergadering.

g. Van het ver han del de in een ver ga de ring, zo me de van de al daar ge no men be slui ten wordt
door de se cre ta ris een ver slag op ge maakt. In de vol gen de ver ga de ring wordt dit ver slag op
juist heid ge con tro leerd en – zo no dig na op mer king en daar over – vast ge steld. Ter vast stel -
ling wordt het ver slag door de voor zit ter en secretaris ondertekend. 

Arti kel 3 Van de voor zit ter
a. De voor zit ter schrijft met de se cre ta ris de ver ga de ring en uit.

b. De voor zit ter is be last met de com ple te lei ding van de ve re ni ging en leidt, voor zo ver mo -
ge lijk, alle ver ga de ring en en bijeenkomsten.
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c. Hij draagt zorg voor de hand ha ving van de orde in de ver ga de ring en, het ver le nen en het
ont ne men van het woord en de uit voe ring door het be stuur van door de ver ga de ring ge no -
men be slui ten.

d. Bij of fi ci ële ge le gen he den ver te gen woor digt de voor zit ter de ve re ni ging, ten zij een an der
be stuurs lid daar toe door hem wordt aangewezen.

e. De voor zit ter kan bij ont sten te nis een ver vang er aan wij zen, die de voor zit ter in alle rech -
ten en plich ten vervangt.

Arti kel 4 Van de se cre ta ris
a. De se cre ta ris is be last met de cor res pon den tie van de ve re ni ging, houdt af schrif ten bij van 
alle in- en uit gaan de stuk ken en houdt het ar chief bij.

b. Hij houdt het le den re gis ter bij en doet pe ri o diek op ga ve aan de ove ri ge be stuurs le den van 
de daar in plaats ge had heb ben de mutaties.
c. Hij ver zendt de oproe ping en voor de te hou den ver ga de ring en en houdt aan te ke ning van
wat in de ver ga de ring en is be han deld en besloten.

d. Hij brengt ing eko men en uit gaan de stuk ken ter ken nis van het be stuur en, voor zo ver het
be stuur dat no dig acht, op de eerst vol gen de al ge me ne ver ga de ring ter ken nis van de leden.

Arti kel 5 Van de pen ning mees ter
a. De pen ning mees ter is be last met het gel de lij ke be heer der ve re ni ging, daar on der be gre -
pen uit ga ven en ink om sten van het rond zend ver keer en vei ling en. Hij draagt zorg voor de
in ning van de con tri bu ties en ove ri ge ba ten en voor alle betalingen.

b. Zo spoe dig mo ge lijk na af loop van het ve re ni gings jaar stelt hij een fi nan cieel ver slag sa -
men, dat na be han de ling in een be stuurs ver ga de ring door hem ter be schik king wordt ge -
steld aan de kas com mis sie be doeld in ar ti kel 9 lid b van de sta tu ten. Aan de werk zaam he den 
van de kas com mis sie hij ge hou den is vol le en onbelemmerde medewerking te verlenen.

c. In de eer ste al ge me ne ver ga de ring in het nieu we ve re ni gings jaar dient hij een be gro ting
van ink om sten en uit ga ven in voor dat verenigingsjaar.

Arti kel 6 Van de com mis sie
a. Voor spe ci a le doe lein den kun nen door de al ge me ne ver ga de ring of het be stuur per ma nen -
te of tij de lij ke com mis sies wor den be noemd. Deze com mis sies re ge len hun werk zaam he den
en wij zen uit hun mid den een voor zit ter aan; zij breng en over hun werk zaam he den en de
re sul ta ten daar van ver slag uit aan het be stuur, dat dit ver slag in de al ge me ne ver ga de ring in 
be han de ling brengt.
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b. Het be stuur heeft de be voegd heid uit zijn mid den in elke com mis sie als be doeld in lid a
van dit ar ti kel een ver te gen woor di ger aan te wij zen, die de zelf de rech ten heeft als de ove ri -
ge le den dier commissie.

c. Onder meer de in ar ti kel 5, eer ste lid, laat ste ali nea van de sta tu ten ge noem de func ti o na -
ris sen gel den als com mis sies als be doeld in dit reglement.

Arti kel 7 Van de al ge me ne ver ga de ring en
a. Over da tum, uur en plaats van de al ge me ne ver ga de ring en wordt door de voor zit ter be -
slist.

b. De oproe ping tot de al ge me ne ver ga de ring en dient ver ge zeld te gaan van een agen da,
wel ke mede ver meldt de in be han de ling te ne men onderwerpen.

c. Omtrent on der wer pen, wel ke niet op de agen da voor ko men, mo gen geen be slis sing en
wor den ge no men. Zij wor den zo no dig op ge no men in de agen da van de eerst vol gen de
algemene vergadering.

d. Ie der lid heeft het recht voor stel len ter be han de ling op een ge wo ne al ge me ne ver ga de ring 
te doen. Deze voor stel len moe ten schrif te lijk bij de se cre ta ris wor den ing ediend en ten min -
ste zes we ken voor de ge wo ne al ge me ne ver ga de ring in diens be zit te zijn. Voor bui teng -
ewo ne al ge me ne ver ga de ring en geldt een termijn van twee weken.

Arti kel 8 Van de stem ming en
a. Over za ken wordt mon de ling ge stemd.

b. Over per so nen wordt schrif te lijk ge stemd met be hulp van ge waar merk te stem brief jes.
Blan co stem brief jes zijn van on waar de. Onder te ken de, on lees baar en/of on juist ing evul de
stem brief jes zijn ongeldig.

c. Bij sta king van stem ming wordt het voor stel tot een vol gen de al ge me ne ver ga de ring
aang ehou den, be hou dens in de ge val len als be doeld in lid f tot en met h van dit artikel.

d. Voor elke stem ming over per so nen wijst de voor zit ter twee le den aan, die sa men de uit -
slag van de stem ming vast stel len.

e. Bij een stem ming over per so nen is die ge ne ge ko zen, die de mees te der geld i ge uit ge brach -
te stem men op zich heeft verenigd.

f. Indien twee of meer per so nen een zelf de aan tal gel dig uit ge brach te stem men op zich heb -
ben ver enigd, vindt een her stem ming plaats tus sen die personen.
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g. Indien kan di da ten zich niet voor een her stem ming wen sen be schik baar te stel len, vindt de 
her stem ming plaats tus sen de ove ri ge kan di da ten. Indien slechts één kan di daat over blijft, is
deze gekozen.

h. Indien bij her stem ming de stem men we der om sta ken, be slist het lot.

Arti kel 9 Van de af de ling en
a. De al ge me ne ver ga de ring kan be slui ten tot de in stel ling en op hef fing van af de ling en.

b. Het doel en de werk zaam he den van af de ling en wordt ge re geld bij een door de al ge me ne
ver ga de ring vast te stel len af zon der lijk re gle ment, waar van de in houd niet in strijd mag zijn 
met die van de sta tu ten en het huis hou de lij ke reglement.

c. Wij zi ging en van en aan vul ling en op het re gle ment kun nen slechts tot stand ko men als ge -
volg van be sluit van de al ge me ne vergadering.

d. De lei ding van een af de ling be rust bij een af de lings hoofd, die door de al ge me ne ver ga de -
ring op voord racht van het be stuur wordt benoemd.

Arti kel 10 Van het ve re ni gings or gaan
a. Het be stuur kan be slui ten tot de uit gif te voor de ve re ni ging van een or gaan en tot stop -
zet ting daar van.

b. In het or gaan wor den, voor zo ver mo ge lijk en uit voer baar, ge pu bli ceerd de ver kor te ver -
sla gen van de al ge me ne ver ga de ring en, na men van nieu we le den, be ëindiging van lid maat -
schap pen, oproe ping en agenda’s voor de al ge me ne ver ga de ring en, me de de ling en en
ove ri gens al dat ge ne, dat op grond van het doel der ve re ni ging voor ken nis ne ming door de
le den van be lang mag wor den ge acht.  (Pu bli ca tie kan ook ge schie den door een ge num mer de bij -
slui ter in het ve re ni gings blad.) .

c. Het be stuur kan zijn taak met be trek king tot in houd en vorm ge ving ge heel of ge deel te lijk
in han den leg gen van een redacteur.

Arti kel 11 Van het rond zend ver keer
a. Het be stuur kan on der goed keu ring van de al ge me ne ver ga de ring be slui ten tot de in stel -
ling van een rond zend ver keer ten doel heb ben de boek jes met ze gels even als post stuk ken
en/of af stem pe ling en ten ver koop te doen cir cu le ren on der de le den.

b. De lei ding van het rond zend ver keer be rust bij een of meer rond zend com mis sa ris sen.

c. De wij ze, waar op het rond zend ver keer zal plaats vin den en de voor waar den, waar on der
kan wor den ing ezon den en deel ge no men, wordt ge re geld door mid del van een af zon der lijk
re gle ment voor het rondzendverkeer.
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d. De in houd van het in het vo ri ge lid be doel de re gle ment zal wor den vast ge steld door de al -
ge me ne ver ga de ring. Wij zi ging en in en aan vul ling en op dat re gle ment kun nen slechts wor -
den aang ebracht bij be sluit van de algemene vergadering.

e. Door zijn deel ne ming aan het rond zend ver keer, zo wel met be trek king tot de door hem
ing ezon den als ont vang en boek jes, on der werpt het lid zich aan de be pa ling en van het re gle -
ment voor het rond zend ver keer en wordt hij mede ge acht in te stem men met de uit slui ting
res pec tie ve lijk be per king van de aan spra ke lijk heid van de ve re ni ging, zo als nader
omschreven in bedoeld reglement.

Arti kel 12 Van de vei ling
a. Het be stuur kan on der goed keu ring van de al ge me ne ver ga de ring be slui ten tot de in stel -
ling van een vei ling ten doel heb ben de fi la te lis tisch ma te ri aal van en voor le den te ver ko pen.

b. De lei ding van de vei ling be rust bij een of meer vei ling mees ters.

c. De wij ze, waar op de vei ling zal plaats vin den en de voor waar den, waar on der kan wor den
ing ezon den en deel ge no men, wordt ge re geld door mid del van een af zon der lijk re gle ment
voor de veiling.

d. De in houd van het in het vo ri ge lid be doel de re gle ment zal wor den vast ge steld door de al -
ge me ne ver ga de ring. Wij zi ging en in en aan vul ling en op dat re gle ment kun nen slechts wor -
den aang ebracht bij be sluit van de algemene vergadering.

e. Door zijn deel ne ming aan de vei ling, zo wel met be trek king tot de door hem ing ezon den fi -
la te lis tisch ma te ri aal, on der werpt het lid zich aan de be pa ling en van het re gle ment voor de
vei ling en wordt hij mede ge acht in te stem men met de uit slui ting res pec tie ve lijk be per king
van de aan spra ke lijk heid van de ve re ni ging, zo als nader omschreven in bedoeld reglement.

Arti kel 13 Slot be pa ling en
a. Wij zi ging en van dit re gle ment kun nen slechts wor den aang ebracht door de al ge me ne ver -
ga de ring op voor stel van het be stuur of van tien leden.

b. In ge val len, waar in het huis hou de lij ke re gle ment en de af zon der lij ke re gle men ten niet
voor zien, be slist het bestuur.

Dit re gle ment is vast ge steld in de Alge me ne
Ver ga de ring van 17 ja nu a ri 2009 en treedt
met ing ang van die dag in de plaats van het
voorgaande.
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