HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Behorend bij de statuten van de in Bergen NH gevestigde vereniging:
Vrouwen Netwerk Bergen (VNB)

A simple hello
can lead to

a million things

1 / Aanmeldingsprocedure:
a. De aanmelding als aspirant netwerklid gaat digitaal, via de website.
Hiervoor is een aanmeldingsformulier opgesteld.
b. Het formulier wordt door de aanvrager ingevuld en via de website verzonden.
c. Het aspirant lid meldt zich hiermee aan als lid van het netwerk.
d. Het bestuur behoudt zich bij twijfel het recht voor om de nieuwe kandidaat om
aanvullende gegevens te vragen.
e. Een netwerklid krijgt toegang tot de statuten, het huishoudelijk reglement en informatie over de
andere netwerkleden via een besloten LinkedIn groep. Voorwaarde is dat je een LinkedIn account
hebt of aanmaakt en je aanmeldt als lid van deze groep om inzage te krijgen tot de ledenlijst.
f.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal één seizoen;
een seizoen loopt van 01 september t/m 30 augustus.
g. Een netwerklid geeft alle wijzigingen in persoonlijke of zakelijke gegevens door aan het bestuur
via info@vrouwennetwerkbergen.nl.
2 / Beoordeling en geschiktheid van kandidaten:
a. Het Vrouwen Netwerk Bergen (VNB) is bedoeld voor hoger opgeleide vrouwen, die een eigen
bedrijf of onderneming hebben, of een leidinggevende baan in loondienst vervullen.
b. Tevens stelt het VNB dat je woont of werkt in de gemeente Bergen (Bergen, Egmond, Schoorl).
c. Beroepsbescherming: bij aanmelding van een kandidaat-‐lid met een zelfde beroep als een
bestaand lid, zal het bestuur daarover in overleg gaan met elkaar en met het bestaand lid.
Een bestaand lid heeft recht om nee te zeggen tegen de aanmelding van de nieuwe kandidaat.
Het bestuur stelt de kandidaat z.s.m. op de hoogte van de genomen beslissing.
d. Het maximum aantal leden wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld.
3 / Contributie:
a. Netwerkleden zijn verplicht jaarlijks de door de algemene ledenvergadering vast te stellen
contributie te betalen, binnen een maand na het toezenden van de factuur.
b. Als vóór 1 december van het lopende seizoen de contributie nog niet is betaald, dan wordt er een
opslag van 10% van het lidmaatschapsgeld opgelegd.
c. Het jaar waarover de contributie verschuldigd is, is gelijk aan het netwerkjaar
(01 september tot en met 31 augustus).
d. Wanneer de aansluiting bij het netwerk in de loop van een boekjaar eindigt, is de jaarlijkse
contributie voor het hele jaar verschuldigd.
e. Leden die zich na 1 februari bij het netwerk aansluiten, betalen de helft van de jaarlijkse contributie
voor het lopende seizoen.
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4 / Bijeenkomsten:
a. Het is de bedoeling dat de leden zoveel mogelijk op de netwerkbijeenkomsten aanwezig zijn en
aan het volledige programma van de avond meedoen.
b. Ieder netwerklid ontvangt minimaal een week voor de netwerkbijeenkomst een mail met de
uitnodiging en het programma. Het programma staat ook op de website. Aan deze mail kunnen
geen rechten worden ontleend.
c. Bij verhindering moet je dit 48 uur van te voren doorgeven via info@vrouwennetwerkbergen.nl.
Bij te laat of niet afzeggen wordt er 22,50 d.m.v. een factuur in rekening gebracht.
d. Elke bijeenkomst biedt voldoende mogelijkheid om te netwerken
e. Het is als netwerklid mogelijk een avond te verzorgen. Neem hiervoor contact op met het bestuur.
f.
Alleen de leden hebben toegang tot de bijeenkomsten van het netwerk.
g. Andere personen zoals aspirant leden of externe sprekers worden met toestemming van het
bestuur toegelaten.
h. Aspirant leden kunnen een avond op ‘proef’ komen, waarna zij voor verdere deelname, in overleg
met het bestuur, zich als lid aan kunnen melden.
i.
Alle informatie, verkregen tijdens of via het VNB is vertrouwelijk en mag niet naar derden worden
gebracht. Bij overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting.
j.
De bijeenkomsten zijn 10 keer per jaar, altijd de tweede woensdag van de maand, met uitzondering
van juli en augustus.
5 / Opzeggen van het lidmaatschap:
a. Het lidmaatschap wordt opgezegd, graag met motivatie, door een mail te sturen naar:
info@vrouwennetwerkbergen.nl.
b. Het secretariaat mailt een bevestiging van uitschrijving.
c. Het netwerkjaar stopt per 31 augustus. Tot dan ontvangt het lid nog informatie, tenzij duidelijk is
aangegeven dat dit niet wenselijk is.
d. Per 01 september wordt het lid uit het e-mailbestand verwijderd.

Bergen (NH), augustus 2015
E-mail: info@vrouwennetwerkbergen.nl
www.vrouwennetwerkbergen.nl
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