
VERENIGING STADSSOCIËTEIT DE GOUDEN CIRKEL  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

 

Zoals vastgesteld 16 februari 1998 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 2: leden 

De vereniging Stadssociëteit De Gouden Cirkel kent: 

A) gewone leden: deze hebben bij aanvang van het verenigingsjaar de volwassen leeftijd 

bereikt. 

B) Sympathisant-leden: deze zijn buiten Breda woonachtig. Zij hebben geen stemrechten 

betalen minder contributie. Ook personen die de stadssociëteit in materiële zin 

ondersteunen zonder gebruik te willen maken van de faciliteiten, vallen onder deze 

categorie. 

C) Ereleden: deze worden vanwege bijzondere verdiensten voor de stadssociëteit door de 

algemene ledenvergadering benoemd. 

Artikel 3: lidmaatschap 

Het lidmaatschapsgeld van de onder artikel 2.1 en 2.2 genoemde categorieën wordt ieder jaar door 

de algemene vergadering vastgesteld. Zij die lid worden vanaf 30 juni van het verenigingsjaar betalen 

het halve lidmaatschapsgeld. Tijdstip en wijze van contributieheffing wordt bepaald door het bestuur 

Lidmaatschapsgeld wordt geheven per huisadres, onafhankelijk van het aantal leden van een 

samenlevingsverband. 

Artikel 4: lidmaatschap 

Iedere volwassen persoon (vanaf 18 jaar) kan lid worden van de vereniging Stadssociëteit De Gouden 

Cirkel. Dit dient te geschieden op voordracht van één, met name genoemd, gewoon lid. Het nieuwe 

lid moet de doelstellingen van de stadssociëteit onderschrijven. 

Artikel 5: duur van het lidmaatschap 

Het lidmaatschap is verbindend voor onbepaalde tijd. Wenst men het lidmaatschap te beëindigen, 

dan moe dit voor 1 januari schriftelijk gemeld worden aan het secretariaat. 

Artikel 6: introductie 

Alle leden hebben het recht van introductie. Dat geldt voor maximaal 2 personen gelijktijdig en voor 

één bijeenkomst. Voor elke volgend introductie van dezelfde persoon of personen dient overleg te 

worden gepleegd met het bestuur. 

Artikel 7: het bestuur 



Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, die onderling de voorzitter, secretaris en 

penningmeester kiezen. De leden worden benoemd voor de tijd van 3 jaar. Ieder jaar treden 3 

bestuursleden af volgens een op te maken rooster. Een aftredend lid is herkiesbaar. Voor elke 

vacature stelt het bestuur mogelijk meer dan één kandidaat. Bij langdurige afwezigheid of tussentijds 

aftreden van een bestuurslid zal diens functie door en van de overige bestuursleden, door de 

voorzitter aan te wijzen, worden waargenomen. Tussentijdse aanvulling zal plaatsvinden, wanneer 

dit door het bestuur wenselijk wordt geacht, dan wel de ledenvergadering daartoe besluit.  

Artikel 8: de voorzitter 

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Hij wordt bij diens afwezigheid vervangen door een 

van de overige bestuursleden, door de voorzitter aan te wijzen. Hij treedt in het algemeen namens 

de vereniging naar buiten op, ook in rechte. Hij tekent alle stukken, uitgaande van de vereniging, 

samen met de secretaris en houdt toezicht op de werkzaamheden van de andere bestuursleden. 

Artikel 9: de secretaris 

De secretaris houdt de notulen van de bestuursvergadering bij en ondertekent deze met de 

voorzitter, na goedkeuring van de vergadering. Hij voert de correspondentie en houdt de afschriften 

van alle stukken. In de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij verslag uit over het afgelopen 

verenigingsjaar. Hij houdt de ledenlijst onder zich en zorgt voor de bekendmakingen aan de leden bij 

dit reglement voorgeschreven of door het bestuur vastgesteld. 

Artikel 10: de penningmeester 

De penningmeester beheert het vermogen en de gelden van de vereniging. Hij zorgt voor de inning 

van de contributie en andere vorderingen en doet alle uitgaven voortvloeiend uit de verplichtingen 

van de vereniging. Hij administreert alle ontvangsten en uitgaven, brengt in de algemene 

ledenvergadering verslag uit over de financiën, legt rekening en verantwoording af over zijn beheer 

en dient de begroting voor het komend jaar in. De door de algemene vergadering ingestelde 

kascommissie beoordeelt het financieel beheer van de penningmeester over het afgelopen 

verenigingsjaar. Naar aanleiding hiervan neemt de algemene ledenvergadering een besluit over de 

aan de penningmeester te verlenen decharge voor zijn beleid. 

Artikel 11: locatie 

Het bestuur van de vereniging zorgt in overleg met de eigenaar/beheerder van de locatie waarvan 

gebruik wordt gemaakt voor adequate faciliteiten t.b.v. de leden op de avonden dat bijeenkomsten 

worden gehouden. 

Artikel 12: bestuursvergaderingen 

Bestuursvergaderingen worden belegd op voorstel van de voorzitter of van de meerderheid van het 

bestuur. Een bestuursvergadering is geldig wanneer een meerderheid van de leden aanwezig is. Deze 

dienen tijdig te worden opgeroepen. 

Artikel 13: de algemene ledenvergadering 

A) Een algemene ledenvergadering wordt gehouden: 

1. in de maand januari; 

2. indien het bestuur dit nodig acht; 

3. binnen 14 dagen na aanvraag daartoe, schriftelijk gericht aan het secretariaat, door ten 

minste 10 gewone leden onder opgave van het (de) te behandelen punt(en). 



B) In de algemene ledenvergadering, bedoeld onder het eerste lid onder 1, worden de volgende 

onderwerpen behandeld: 

1. jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester; 

2. rekening en verantwoording van de penningmeester; 

3. vaststelling van de lidmaatschapsgelden bedoeld in artikel 3 van dit reglement; 

4. begroting van het aangevangen verenigingsjaar; 

5. verkiezing van bestuursleden; 

6. benoeming van een commissie van 2 gewone leden niet tot het bestuur behorend, om voor 

de volgende jaarvergadering de rekening en verantwoording van de penningmeester na te 

zien en daarvan op die vergadering verslag te doen; 

7. verder de onderwerpen te bespreken die nodig worden geacht. 

Artikel 14: stemmingen 

Over personen wordt schriftelijk met gesloten briefjes gestemd. 

Over zakelijke aangelegenheden gebeurt dit mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming nodig acht. 

Ongeldig zijn: 

1. blanco stemmen; 

2. stemmen die kennelijk niet aan de bedoeling beantwoorden; 

3. stembriefjes  

a. die een persoon niet duidelijk aanwijzen 

b. waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen; 

c. welke ondertekend zijn. 

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van die 

genoemd zijn in artikel 18 (statutenwijziging). 

Wanneer iemand bij een benoeming bij de eerste stemming niet het vereiste aantal stemmen op zich 

heeft verenigd, zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Brengt deze nog geen resultaat, dan zal een 

herstemming plaatsvinden uit het dubbeltal van hen die bij de tweede stemming de meeste 

stemmen op zich verenigd hadden.  

Bij deze derde stemming beslist de gewone meerderheid. Wanneer een gekozene bedankt, moet een 

nieuwe vrije stemming plaatsvinden. Bij het staken van stemmen over zakelijke aangelegenheden 

beslist in de algemene ledenvergadering het bestuur. In een bestuursvergadering beslist dan de 

voorzitter. 

Artikel 15: werk- of projectgroepen 

Werk- of projectgroepen, die bedoeld zijn bepaalde initiatieven in het kader van de doelstellingen 

van de vereniging Stadssociëteit De Gouden Cirkel te ontwikkelen en uit te dragen, kunnen door het 

besturu of de leden worden opgericht. Een werkgroep, indien door de leden opgericht, wordt door 

het bestuur, op basis van toetsing van de doelstellingen van de vereniging, al dan niet geaccepteerd. 

Ook criteria, die relevant zijn m.b.t. het beleid, de beeldvorming en de maatschappelijke rol van de 

stadssociëteit bepalen dienaangaande de besluitvorming van het bestuur.  



De voorzitter van elke werkgroep houdt het bestuur regelmatig op de hoogte over de activiteiten van 

de groep. De werkgroepen zorgen voor een schriftelijk eindverslag. Werkgroepen kunnen, als dat 

nodig wordt geacht, een beargumenteerd verzoek indienen voor financiële ondersteuning.  

Wanneer de activiteiten van de werkgroepen resulteren in meningsvorming, waarvan het bestuur 

vindt, dat deze niet onder de vlag van de stadssociëteit naar buiten kan worden gebracht, is het 

bestuur gerechtigd een publicatieverbod uit te vaardigen. 

Artikel 16; 

Het bestuur is verantwoordelijk voor explicatie van dit reglement aan de leden en dient alle 

beslissingen op een adequate wijze ter kennis te brengen aan de leden.  

Artikel 17: schade 

Ieder lid is verplicht op vordering van het bestuur alle schade te vergoeden, die het voor de 

vereniging heeft veroorzaakt. Een lid is eveneens aansprakelijk voor de schade door zijn introducé 

veroorzaakt.  

Artikel 18: sancties 

Ieder bestuurslid is gerechtigd iedere, bij een activiteit van vereniging Stadssociëteit De Gouden 

Cirkel aanwezige, te wijzen op minder gepaste gedragingen zo nodig te eisen dat betrokkene zich 

verwijdert. Het bestuur is bevoegd, in geval van ernstige misdragingen, betrokkene te berispen of te 

schorsen. Hiervan wordt schriftelijk kennisgegeven aan de betrokkene. Deze kan binnen 7 dagen na 

ontvangst van dit schrijven beroep instellen bij een in te stellen hoorcommissie, die na onderzoek 

een advies uitbrengt aan het bestuur. 

Artikel 19: royement 

Het bestuur is gerechtigd op grond van de volgende feiten een lid van de vereniging te royeren: 

1. het na herhaalde aanmaning niet voldoen van de contributie 

2. na waarschuwing door het bestuur activiteiten blijven ontplooien die strijdig zijn met de 

doelstellingen van de vereniging Stadssociëteit De Gouden Cirkel. 

3. Misdragingen, die het verenigingsleven en/of de reputatie van de stadssociëteit naar buiten 

ernstig schade berokkenen. 

Artikel 20: wijziging van het reglement 

Dit reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering. 

Wijzigingen mogen niet in strijd zijn of afwijken van de statuten. 

Artikel 21:  

Ieder lid wordt geacht in het bezit te zijn van dit Huishoudelijk reglement. 

Artikel 22: inwerkingtreding van het reglement 

Dit reglement treedt in werking op 16 februari 1988. Aldus vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering van 16 februari 1988.  

 


