Koninklijke Postzegelvereniging Ambiorix Tongeren

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art. 1. – Doel van de vereniging (niet limitatief)
- Contacten tot stand brengen tussen:
- de postzegelverzamelaars onderling en
- de onderscheidene postzegelverenigingen.
- Het verschaffen van allerhande inlichtingen op filatelistisch gebied.
- Het inrichten van spreekbeurten, diavoorstellingen en onderlinge
discussiegesprekken, teneinde hierdoor de filatelistische kennis van de leden uit te
breiden.
- Het opleiden en begeleiden van de jeugdige postzegelverzamelaars.
- Het aanleggen van een filatelistische bibliotheek.
- Het inrichten van postzegeltentoonstellingen.
- Het verschaffen van nieuwe postzegeluitgiften.
- Het verschaffen van filatelistisch materiaal.
- Het stimuleren van het onderling ruilen of verkopen van postzegels.
- Het organiseren van bezoeken aan postzegeltentoonstellingen, -beurzen,
-musea en andere filatelistische manifestaties die door het bestuur nuttig worden
geacht.
Art. 2. - De vergaderingen hebben plaatst in de Basisschool (Muzieklokaal) St.Lutgart,
Beemstraat 4, te 3700 Tongeren
De jaarvergadering heeft plaats op de donderdagvergadering van januari.
De bestuursvergaderingen gaan in princiep éénmaal per maand door, of volgens de
de noodwendigheden , en dit steeds op uitnodiging.
Art. 3. - Het lidgeld bedraagt 10 € per jaar als men het clubblad via de site raadpleeg en 15 €
als het clubblad wordt opgestuurd en wordt vanaf september geïnd.
Bij niet tijdig betaald voor 20 december, lidgeld 20,00 Euro.

Art. 4. - Einde van het lidmaatschap :
Bij opzegging,
Bij niet-tijdig betalen van het lidgeld,
Bij schrapping :
- wegens het niet naleven van het reglement
- wegens benadeling van de vereniging of haar leden
Art. 5. - Het Bestuur bestaat uit : voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder
en commissarissen.
Het aantal commissarissen wordt bepaald volgens de noodwendigheden.
Art. 6. - Ieder bestuurslid wordt voor een termijn van drie jaar verkozen.
Art. 7. - Tijdens de jaarvergadering zal elk jaar het Bestuur gedeeltelijk herkozen worden.
De voorzitter, schatbewaarder en secretaris allen in functie kunnen niet in hetzelfde
jaar herkiesbaar gesteld worden.
In de loop van december zullen de leden verwittigd worden welke bestuursleden
uittredend zijn.
Uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar, tenzij zij het tegendeel wensen.
Bij ontslagname van een bestuurslid, is het bestuur gemachtigd, eventueel, een
voorlopige plaatsvervanger aan te duiden, die in functie blijft tot de volgende
jaarvergadering.
Art. 8. - Taken van het bestuur :
-

het leiden van de vereniging
het regelen van de lopende zaken
het treffen van de nodige beslissingen
het beheren van de bezittingen van de vereniging.

Art. 9. - De beslissingen, getroffen door het Bestuur, zijn bindend voor gans de vereniging.
Art. 10. - In de schoot van het Bestuur wordt een beperkt comité opgericht bestaande uit de
Voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder en secretaris.
Art. 11. - Taken van het beperkte comité:
-

stelt de dagorde van de bestuursvergaderingen op
waakt over de uitvoering van de getroffen beslissingen
zorgt voor het voorafgaandelijk onderzoek van de zaken welke de
vereniging of het Bestuur voorgelegd worden.

Art. 12. - De Voorzitter bestuurt de vereniging en leidt de vergaderingen.
Hij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.
Art. 13. - De Ondervoorzitter neemt het voorzitterschap waar bij afwezigheid van de
Voorzitter.

Art. 14. - Alle commissarissen zonder specifieke taak worden geacht de andere bestuursleden
bij te staan volgens de noodwendigheden van het ogenblik
Art. 15. - De bestuursfuncties “Voorzitter, Ondervoorzitter, Schatbewaarder en Secretaris
zijn niet cumuleerbaar.
Art. 16. - Ieder bestuurslid vervult zijn taak gratis. Onkosten gemaakt bij het
vertegenwoordigen van de vereniging of in het belang van de vereniging, kunnen
ter vergoeding ingebracht worden, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Art. 17. - Ieder bestuurslid dat eigendommen van de vereniging beheert, is gehouden jaarlijks
verslag van zijn beheer uit te brengen tijdens de jaarvergadering.
Art. 18. - Ieder lid kan een abonnement afsluiten bij de dienst nieuwigheden, die, in de mate
van het mogelijke zorgt voor de levering van de nieuwe uitgiften van een bepaald
land of thema.
Indien de vereniging in de onmogelijkheid is, een bepaalde zegel of reeks te
betrekken, zal haar dit niet ten laste kunnen gelegd worden. De vereniging zal haar
leden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Art. 19. - Per onderschreven abonnement wordt een provisie van 30 € / reeks gevraagd.
In uitzonderlijke gevallen, bij uitgifte van een zegel of reeks, waarvan de
uitgifteprijs de gestorte provisie overtreft, behoudt het Bestuur zich twee
mogelijkheden voor :
- het niet-leveren van de zegel(s) in kwestie; de leden worden hiervan zo
spoedig mogelijk in kennis gesteld.
- het leveren van de zegel(s) in kwestie, mits voorinschrijving en
voorafbetaling.
Art. 20. - De leden moeten de bestelde zegels regelmatig afhalen.
Bij niet-afhaling van de zegels gedurende zes opeenvolgende vergaderingen of na
telefonische of schriftelijke verwittiging kan het Bestuur beslissen tot schrapping
van het lid. De niet-afgehaalde zegels en de gestorte provisie blijven eigendom van
de vereniging.
Art. 21. - Maandelijks verschijnt er een clubblad of nieuwsbrief.
Art. 22. - Het huidig huishoudelijk reglement werd tijdens de bestuursvergadering van
22 november 2016 goedgekeurd.

Er werd op zondag 27 april 2014 beslist door het bestuur , en de afwezige per mail op de
hoogte gebracht..
Bijkomend artikel, betreffende het “kadergeld”
Er werd beslist dat de club tussen komt op Proviciaal of Nationaal, met maximum èèn maal
per jaar en met een maximum van vijf euro per kader.

