
Huishoudelijk Reglement van de vereniging H&T 
vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6-4-2017 

 
Artikel 1 
Zij die lid of donateur van de vereniging willen worden, maken dit bekend bij het Secretariaat H&T, 
via de e-mail secretariaat@houentrouw.nl  
Tenzij anders besloten door het bestuur is in principe elke afgestudeerde aan één van de 
economische opleidingen van de HvA of de rechtsvoorganger HES of aan één van de  
handelsdagscholen toelaatbaar. 
 
Artikel 2 
Het bestuur kan besluiten leden als aspirant leden tot de vereniging toe te laten treden. 
Studenten die hun studie volgen aan één van de economische opleidingen van de HvA en zich in het 
laatste jaar van hun studie bevinden, kunnen  tot de vereniging toegelaten worden als aspirant lid. 
Aspirant leden kunnen bijeenkomsten bezoeken, evenals de ALV. 
 
Artikel 3 
De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. De inning van 
contributie kan hieraan voorafgaand worden geïnd indien dit de gangbare prijsindicatie niet 
overschrijdt.  
De vereniging kent leden, echtpaar- en partnerleden -dat zijn leden die beiden zijn afgestudeerd aan 
één van de hiervoor genoemde opleidingen en beiden lid zijn van de vereniging. 
Nieuwe partnerlidmaatschappen zijn niet meer mogelijk.  
De contributie dient uiterlijk 1 mei van ieder jaar te worden voldaan via een incasso. 
Bij toetreding als lid na 1 april of na 1 juli van enig jaar, bedraagt de contributie drie/vierde 
respectievelijk de helft van de contributie. De contributie dient te worden voldaan binnen drie 
maanden na de datum van inschrijving. 
Leden die zich na 1 oktober inschrijven hoeven over dat jaar geen contributie te betalen en worden 
in de ledenlijst als gratis lid ingeschreven. Aan het begin van het daaropvolgende jaar wordt het 
lidmaatschap gewijzigd in ‘betalend lid’. 
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen af te wijken van de geldende contributieregeling. 
 
Artikel 4  
Wordt de in artikel 3 van dit reglement genoemde contributie niet voldaan, dan kan de 
penningmeester, nadat een eerste en tweede herinnering is gestuurd over gaan tot het royeren van 
het lidmaatschap. 
 
Artikel 5 
De bijdrage van een donateur bedraagt tenminste het bedrag van de contributie voor een 
lidmaatschap. 
 
Artikel 6 
De penningmeester beheert in overleg met de overige bestuursleden het vermogen en de bijzondere 
fondsen van de vereniging.   De boekhouding wordt met ingang van 1-1-2017 gevoerd door het 
secretariaat zoals genoemd in artikel 1. Jaarlijks dient de penningmeester in de maand december bij 
het bestuur een begroting in voor het volgende jaar. Deze begroting wordt in de december 
vergadering behandeld. 
 
Artikel 7 
Het bestuur kan overgaan tot het benoemen van een Raad van Advies. Het bestuur en de Raad van 
Advies bepalen in gezamenlijk overleg de noodzaak van een gezamenlijke vergadering. 
 

mailto:secretariaat@houentrouw.nl

