
HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VAN DE 

COMPUTERCLUB MINERVA – CCM 

ALGEMEEN 
Dit reglement is samengesteld zonder in strijd te 
zijn met de statuten van de Computerclub 
Minerva 

DEFINITIES 
Artikel 1 
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan 
onder: 
- de vereniging: de ComputerClub Minerva; 
- het Bestuur: het Bestuur van de 

ComputerClub Minerva. 
- Dagelijks Bestuur: Voorzitter, Secretaris en 

Penningmeester 

OPRICHTING 
Artikel 2 
De vereniging is opgericht 8 januari 1998 en 
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
te Amsterdam onder nummer 33299466. 

VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 3 
Volgens artikel 15 van de statuten wordt de 
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd 
door drie gezamenlijk handelende leden van het 
dagelijks bestuur. Deze leden kunnen, wanneer 
zij uit hoofde van hun functie optreden voor de 
vereniging, niet persoonlijk aansprakelijk 
worden gesteld.. 

LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 
De vereniging kent: 
a. Leden, junior en senior 
b. Ereleden 
Leden t/m 16 jaar zijn juniorleden. 
Het lidmaatschap wordt schriftelijk bij het 
Bestuur aangevraagd, onder opgave van 
tenminste de voorletters, roepnaam, adres, 
geboortedatum en voorts de gegevens die voor 
de bepaling van de contributie-verplichting van 
belang zijn. 
Bij minderjarige dient de wettelijke 
vertegenwoordiger toestemming te geven bij het 
aantreden van het lidmaatschap. 
Ereleden worden benoemd door de Algemene 
Leden Vergadering. 

VERENIGINGSJAAR 
Artikel 5 

Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar en 
loopt van 1 januari t/m 31 december van enig 
jaar. 
Het einde van het lidmaatschap dient schriftelijk, 
tenminste twee maanden voor het einde van het 
verenigingsjaar te geschieden. 

CONTRIBUTIE 
Artikel 6 
De door de leden verschuldigde contributie en 
overige bijdragen worden vastgesteld op de 
jaarlijks te houden Algemene LedenVergadering 
van de vereniging. Bij die vaststelling kan 
onderscheid worden gemaakt naar leeftijd. De 
contributie dient vóór 1 februari van enig jaar 
betaald te worden. Herinneringen voor 
achterstallige contributie kunnen verhoogd 
worden met administratiekosten. 
De verschuldigde contributie is bij aangaan van 
het lidmaatschap in het eerste kwartaal 100%; 
bij aangaan in het tweede kwartaal 75%; bij 
aangaan in het derde kwartaal 50% en bij 
aangaan in het laatste kwartaal 25%. 

VERENIGINGSORGAAN 
Artikel 7 
De vereniging kent een Website waar de leden 
middels een leden pagina op de hoogte worden 
gehouden van diversen interne aangelegenheden. 
Voor de toegang van deze pagina is een 
wachtwoord nodig. 

ONDERSTEUNING 
Artikel 8 
De vereniging kan beschikken over een aantal 
personen die bereid zijn de leden van de 
vereniging te ondersteunen bij problemen en/of 
andere vraagstukken. Deze personen kunnen 
benaderd worden tijdens de clubbijeenkomsten 
of telefonisch op vastgestelde tijden. 

Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door 
de Algemene LedenVergadering op .............. 
2015 en gaat in per .................. 2015.


