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Huishoudelijk reglement 
 

Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1. De vereniging genaamd Provero, hierna te noemen "de vereniging" statutair gevestigd te 

Driebergen – Rijsenburg gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

2. De vereniging Provero heeft als doel het stimuleren van de digitalisering aspecten binnen de 

verschillende vakgebieden van de fysieke leefomgeving door kennisontwikkeling en 

kennisverspreiding en het uitwisselen van ervaringen, en voorts al hetgeen met één en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 

van het woord. 

3. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van 

de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte 

op negentien mei tweeduizendzestien. 

 

Artikel 2 – Leden 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen alsmede rechtspersonen; 
2. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten ten opzichte van de vereniging 

door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de 
leden. 

3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Leden 
Vergadering met tenminste de helft der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.  

4. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel 
alle rechten van de leden. 

 
Artikel 3 - Toelating 
1. De aanmelding tot lid geschiedt door een op de website van Provero beschikbaar 

aanmeldformulier  
 
Artikel 4 - Rechten van leden 
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 9 van de statuten, hebben alle leden de hierna te 
noemen rechten en plichten. 
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 

reglement te ontvangen. 
2. Zij hebben het recht van vrije toegang tot bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders 

is bepaald. Het bestuur bepaald hoeveel personen van een organisatielid tot bijeenkomsten en 
evenementen wordt toegelaten; 

3. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur 
is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen 
of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te 
geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

4. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen. 
5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres. 
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6. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het 
bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen 
 

Artikel 5 – Bestuur 
1. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het 

huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 
a. de algemene leiding van zaken; 
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; 
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
d. het contracteren van personen die werkzaamheden verrichten ten behoeve van de vereniging. 

2. Het bestuur vergadert  
a. tenminste éénmaal per kwartaal volgens een vooraf vastgesteld rooster.  
b. daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie (tenzij 

anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur dat wensen. 
c. bij besluitvorming heeft een bestuurslid slechts één stem, bij staken van de stemmen besluit 

de voorzitter.  
3. Het bestuur is gehouden aan regels voor aansprakelijkstelling; 

a. bestuurders kunnen geen (financiële) verplichtingen namens de vereniging aangaan waarvan 
bekend is dat de vereniging die niet kan nakomen; 

b. facturen worden naar de postbus van de vereniging verstuurd; 
c. betalingen aan bestuurders geschieden aan de hand van een declaratieformulier; dit 

declaratieformulier wordt gefiatteerd door de voorzitter of een ander bestuurslid. 
 
 

Voor akkoord: Handtekening 

 
H. Genee, 
Interim-Voorzitter 
 

 

 
I. Entrop, 
Secretaris 
 

 

 


