Het Huishoudelijke Reglement (HHR) van de IOH (versie 2016)¹
DIT IS DE VOORGESTELDE VERSIE VAN 6 DECEMBER 2016 WAARIN AANGEGEVEN DE WIJZIGINGEN
Waar in dit document sprake is van mannelijke woorden, is de bedoeling evenzeer vrouwelijk als
mannelijk.
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Vaststellen van het HHR

1.1

Het HHR wordt veranderd door het Hoofdbestuur (HB) en ter kennis gebracht van de Algemene
Vergadering (AV) of een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV).
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2.1

De contributie BESTAANDE VERSIE VAN DIT HOOFDSTUK MET VOORGESTELDE WIJZIGINGEN
Nieuwe immigranten zijn gedurende één volledig kalenderjaar gratis lid van de IOH (vereniging).
Indien het te’oedat oleh wordt verkregen in de eerste 6 maanden van het kalenderjaar, wordt
het gratis lidmaatschap geacht te zijn ingegaan op 1 januari van dat jaar; indien het te’oedat olei
oleh wordt verkregen in de tweede 6 maanden van het kalenderjaar, gaat het gratis
lidmaatschap in op 1 januari van het volgend jaar. Na het Het tweede jaar van gratis
lidmaatschap betalen zij de normale contributie.

2.2

In een gezin met meerdere volwassenen (allen “jotse'ei Holland”) die op hetzelfde huisadres
wonen, kunnen meerdere volwassenen lid zijn. Te beginnen bij het tweede lid betaalt men een
gereduceerde contributie. Van de niet-digitale post van de vereniging wordt een (1) exemplaar
naar het gezamenlijk adres gestuurd.

2.3

Een partner van een lid van de vereniging die zelf geen “jotse jotsé Holland” is, kan een
supporter zijn van de vereniging. Als zodanig kan hij/zij meedoen aan alle activiteiten van de
vereniging, maar is hij/zij geen lid en heeft hij/zij dus noch actief noch passief stemrecht.

2.4

Het HB bepaalt het bedrag, dat deze supporter bijdraagt voor deze status binnen de vereniging.

2.5

Het hoofdbestuur kan zo nodig een korting op de vastgestelde contributie verlenen. Hiertoe
dient men een met redenen omkleed verzoek bij het hoofdbestuur in te dienen. Het
hoofdbestuur deelt de alsdan vastgestelde hoogte van de contributie mede aan betrokkene.

2.6

De verschuldigde contributie wordt betaald aan de penningmeester van de vereniging.
De verplichting tot het betalen van de contributie gaat in op 1 januari. De verschuldigde
contributie dient te worden voldaan voor 1 april van het kalenderjaar.
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Het hoofdbestuur kan bepalen dat een korting wordt verleend op de contributie, welke voor 1
maart wordt betaald.
2.7

(a) Indien de verschuldigde contributie niet tot 1 mei is ontvangen voor 1 april, wordt aan het lid
voor 8 april een herinneringsbrief gestuurd, waarin wordt medegedeeld, dat – indien het lid de
contributie tot 1 mei niet betaalt - vervalt het lidmaatschap per die datum vervalt.
(b) Genoemd lid zal echter tot 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de Aleh blijven
ontvangen en kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging tegen betaling van dezelfde
prijs als leden die hun contributie betaald hebben. Mocht genoemd lid alsnog zijn lidmaatschap
contributie betalen tot 1 oktober van het lopende verenigingsjaar, dan wordt zijn lidmaatschap
per datum van betaling van het lidmaatschap van dat jaar hernieuwd.
(c) Leden die in de loop van een kalenderjaar zijn toegetreden, betalen in dat jaar een
aangepaste contributie.

2.8

De penningmeester van het hoofdbestuur voorziet de penningmeester van de afdelingen, op
basis van de ontvangen contributies en op basis van een goedgekeurde begroting van de
afdeling, van voldoende financiën opdat de afdeling kan functioneren.

2.9

Nieuwe leden worden door het kantoor aan de desbetreffende afdeling gemeld. Ook brengt het
kantoor de afdeling op de hoogte van het vervallen van lidmaatschap.

2.10

Het hoofdbestuur kan bepalen dat leden die op 1 januari van het lopende jaar nog niet de
leeftijd van 40 jaar hebben bereikt voor dat jaar een gereduceerd bedrag aan contributie
kunnen betalen.
2. De contributie GEREORGANISEERDE VERSIE

2.1 De verschuldigde contributie wordt betaald aan de penningmeester van de IOH (vereniging). De
verplichting tot het betalen van de contributie gaat in op 1 januari. De verschuldigde contributie
dient te worden voldaan voor 1 april van het kalenderjaar.
2.2(a) Indien de verschuldigde contributie niet tot 1 mei is ontvangen vervalt het lidmaatschap per
die datum.
(b) Genoemd lid zal echter tot 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de Aleh blijven ontvangen
en kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging tegen betaling van dezelfde prijs als leden
die hun contributie betaald hebben. Mocht genoemd lid alsnog zijn contributie betalen tot 1
oktober van het lopende verenigingsjaar, dan wordt zijn lidmaatschap per datum van betaling van
het lidmaatschap hernieuwd.
2.3 Nieuwe leden worden door het kantoor aan de desbetreffende afdeling gemeld. Ook brengt het
kantoor de afdeling op de hoogte van het vervallen van lidmaatschap.
2.4 Nieuwe immigranten zijn gedurende één volledig kalenderjaar gratis lid van de vereniging. Indien
het te’oedat oleh wordt verkregen in de eerste 6 maanden van het kalenderjaar, wordt het gratis
lidmaatschap geacht te zijn ingegaan op 1 januari van dat jaar; indien het te’oedat oleh wordt
verkregen in de tweede 6 maanden van het kalenderjaar, gaat het gratis lidmaatschap in op 1 januari
van het volgend jaar. Na het jaar van gratis lidmaatschap betalen zij de normale contributie.
2.5 Leden die in de loop van een kalenderjaar zijn toegetreden, betalen in dat jaar een aangepaste
contributie.
2.6 Het hoofdbestuur kan bepalen dat leden die op 1 januari van het lopende jaar nog niet de leeftijd
van 40 jaar hebben bereikt voor dat jaar een gereduceerd bedrag aan contributie kunnen betalen.
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2.7 In een gezin met meerdere volwassenen (allen “jotse'ei Holland”) die op hetzelfde huisadres
wonen, kunnen meerdere volwassenen lid zijn. Te beginnen bij het tweede lid betaalt men een
gereduceerde contributie. Van de niet-digitale post van de vereniging wordt een (1) exemplaar naar
het gezamenlijk adres gestuurd.
2.8 Een partner van een lid van de vereniging die zelf geen “jotsé Holland” is, kan een supporter zijn
van de vereniging. Als zodanig kan hij/zij meedoen aan alle activiteiten van de vereniging, maar is
hij/zij geen lid en heeft hij/zij dus noch actief noch passief stemrecht. Het HB bepaalt het bedrag, dat
deze supporter bijdraagt voor deze status binnen de vereniging.
2.9 Het hoofdbestuur kan zo nodig een korting op de vastgestelde contributie verlenen. Hiertoe dient
men een met redenen omkleed verzoek bij het hoofdbestuur in te dienen. Het hoofdbestuur deelt de
alsdan vastgestelde hoogte van de contributie mede aan betrokkene.
2.10 Het hoofdbestuur kan bepalen dat een korting wordt verleend op de contributie, welke voor 1
maart wordt betaald.
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3.1

Het hoofdbestuur van de vereniging.
De voorzitter en de leden van het HB worden eens in de twee jaar door de AV gekozen. De
maximum periode waarin zij voorzitter respectievelijk lid van het HB kunnen zijn, bedraagt ten
hoogste tien* achtereenlopende jaren.
* Deze bepaling treedt in werking vanaf de ledenvergadering in 2016.
Wie niet herkozen is als gevolg van hetgeen in dit artikel is bepaald, kan pas opnieuw een
functie in het HB bekleden na een aaneengesloten periode van twee jaar.

3.2

Een verenigingsjaar loopt volgens het kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

3.3

Ieder lid is gerechtigd zich kandidaat te stellen voor de funktie van voorzitter of lid van het HB.

3.4

Zijn of haar kandidatuur moet uiterlijk 28 dagen voor de AV worden ingediend bij het
secretariaat van de vereniging, voorzien van 20 handtekeningen van leden van de vereniging.

3.5

(a) Kandidaten voor voorzitter en leden van het HB die geen afgevaardigden zijn van de
afdelingen worden aan de AV voorgesteld door leden van de vereniging.
(b) De kandidaatten voor een lid van het HB die afgevaardigde is van een afdeling wordt aan de
AV voorgesteld door de betreffende afdeling.

3.6

De volgens artikel 3.3, 3.4 en 3.5 voorgestelde kandidaten worden conform artikel 3.03 van de
statuten aan de leden bekend gemaakt.

3.7

Indien de vereniging vier (4) aktieve afdelingen heeft, bestaat het HB uit zeven (7) leden. Heeft
de vereniging vijf (5) aktieve afdelingen, dan bestaat het HB uit negen (9) leden.

3.8

(a) De voorzitter van de vereniging wordt gekozen met een meerderheid van tenminste 50% van
de stemmen van de leden aanwezig bij de stemming op de Algemene Vergadering.
(b) Indien geen van de kandidaten 50% van de stemmen van de aanwezige leden krijgt, wordt er
een tweede ronde gehouden waaraan de twee kandidaten deelnemen die de meeste stemmen
hadden gekregen. De kandidaat met de meeste stemmen in de tweede ronde wordt tot
voorzitter gekozen.
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(c) Leden van het hoofdbestuur moeten gekozen worden met ten minste 50% van de stemmen
van de leden aanwezig bij de stemming.
Indien geen van de kandidaten dit percentage heeft bereikt worden herstemmingen gehouden
tussen de twee kandidaten die in de eerste ronde de meeste stemmen haalden totdat een van
hen meer dan 50% van de stemmen van de aanwezige leden heeft gekregen.
Iedere afdeling moet ten minste een vertegenwoordiger hebben in het hoofdbestuur.
3.8

(a) De voorzitter van de vereniging wordt gekozen met een meerderheid van ten minste 50%
van de stemmen van de leden aanwezig bij de stemming op de Algemene Vergadering.
Indien geen van de kandidaten 50% van de stemmen van de aanwezige leden krijgt, wordt een
herstemming gehouden waaraan de twee kandidaten deelnemen die de meeste stemmen
hebben gekregen. Hebben meerdere kandidaten bij de eerste stemming een gelijk aantal
stemmen gekregen als degenen die de meeste stemmen hebben gekregen, dan zullen ook die
andere kandidaten aan de herstemming deelnemen.
Als voorzitter wordt de kandidaat gekozen die na de herstemming (of, zo nodig, herstemmingen)
het hoogste aantal stemmen heeft gekregen, mits dat aantal ten minste 50% bedraagt van de
stemmen van de leden die aanwezig zijn bij de stemming.
(b) Iedere afdeling moet mag een vertegenwoordiger hebben in het hoofdbestuur. Behaalt een
volgens art. 4.1 door een afdeling gekozen kandidaat niet ten minste 50% van de stemmen van
de leden aanwezig bij de stemming op de Algemene Vergadering, dan zal de plaats van
vertegenwoordiger van die afdeling intussen open blijven. De betreffende afdeling zal zo
spoedig mogelijk een buitengewone HHV bijeenroepen om een andere kandidaat te kiezen, en
vervolgens zal het hoofdbestuur een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) bijeenroepen
om de nieuwe kandidaat te kiezen, waarvoor een meerderheid vereist is van ten minste 50% van
de stemmen van de leden aanwezig bij de stemming op de BAV.
(c) Als leden van het hoofdbestuur die geen vertegenwoordigers zijn van afdelingen worden de
kandidaten gekozen die het hoogste aantal stemmen hebben gekregen, mits dat aantal ten
minste 50% bedraagt van de stemmen van de leden aanwezig bij de stemming op de Algemene
Vergadering.
Zijn na een stemming nog niet alle leden van het hoofdbestuur gekozen die gekozen moeten
worden, dan wordt een herstemming gehouden. Aan een herstemming voor één plaats in het
hoofdbestuur nemen de twee kandidaten deel, die de meeste stemmen hebben gekregen. Aan
een herstemming voor twee plaatsen in het hoofdbestuur nemen de drie kandidaten deel, die
de meeste stemmen hebben verkregen. Aan een herstemming voor drie plaatsen in het
hoofdbestuur nemen de vier kandidaten deel, die de meeste stemmen hebben verkregen. Ook
nemen aan een herstemming kandidaten deel die een gelijk aantal stemmen hebben gekregen
als een of meer van de kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.
Als leden van het hoofdbestuur worden de kandidaten gekozen die na de herstemming (of, zo
nodig, herstemmingen) het hoogste aantal stemmen hebben gekregen, mits dat aantal ten
minste 50% bedraagt van de stemmen van de leden die aanwezig zijn bij de stemming.
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3.9

Leden die een betaalde functie bij de vereniging bekleden kunnen niet als lid van het
hoofdbestuur van de vereniging worden gekozen.

3.10 (a) Slechts één lid van het een afdelingsbestuur kan zitting hebben in het hoofdbestuur.
3.10 (b)
Elk afdelimgsbestuur kan een plaatsvervanger (plvv) benoemen die het lid van het
hoofdbestuur van de afdeling kan vervangen in de vergaderingen als dit lid verhinderd is bij die
vergadering aanwezig te zijn. Het plaatsvervangend lid heeft geen stemrecht in de vergadering
die hij/zij bijwoont.
Het plvv lid moet door de AV gekozen worden.
In het geval dat dit lid ophoudt lid van het hoofdbestuur te zijnhet permanente lid definitief niet
meer in staat is aan de HB vergaderingen deel te nemen, kan een plaatsvervanger het plvv lid
hem/haar definitief vervangen en krijgt hij/zij stemrecht. Deze plaatsvervanger wordt door de
AV gekozen met toepassing van de bepalingen onder 3.8(b).

3[M1].10 (a) Slechts één lid van het afdelingsbestuur kan zitting hebben in het
hoofdbestuur.
(b) Elk afdelingsbestuur kan aan de AV een plaatsvervanger (plvv) voorstellendie door de
AV wordt gekozen met ten minste 50% van de stemmen van de leden aanwezig bij de
stemming op de AV.
Het plvv lid moet door de AV gekozen worden.
In het geval dat het lid van het afdelingsbestuur dat zitting heeft in het
hoofdbestuur ophoudt lid van het hoofdbestuur te zijn, zal de plvv hem/haar definitief
vervangen en krijgt hij/zij stemrecht.
(c) In het geval dat het lid van het afdelingsbestuur dat zitting heeft in het hoofdbestuur

verhinderd is aanwezig te zijn bij een vergadering van het hoofdbestuur kan de plvv die
vergadering bijwonen. De plvv heeft in die vergadering geen stemrecht.

3.11. Elk afdelingsbestuur kan een contactpersoon benoemen, die aanwezig kan zijn bij de
vergaderingen van het hoofdbestuur ingeval het lid van het hoofdbestuur dat gekozen is als
afgevaardigde van de afdeling verhinderd is bij die vergadering aanwezig te zijn. De
contactpersoon heeft geen stemrecht in de vergadering die hij/zij bijwoont.
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De afdelingsbesturen.

4.1

De leden van de afdelingsbesturen, en de kandidaat-afgevaardigde voor het hoofdbestuur
namens een afdeling en de kandidaat-plaatsvervanger voor de afgevaardigde, worden eens in de
twee jaar door de leden van de afdeling gekozen gedurende de huishoudelijke vergadering
(HHV) van die afdeling. Hoewel de bestuursleden van de afdeling voor twee jaar worden
gekozen, moet er wel jaarlijks een HHV plaatsvinden in elke afdeling.
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4.2

Leden van de afdeling kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur van de afdeling. De
kandidaatstellingen dienen te zijn voorzien van 10 handtekeningen van de leden van de afdeling
en ten minste drie weken voor de aanvang van de HHV bij het secretariaat van de afdeling te zijn
ingediend.

4.3

De kandidaatstellingen wordt worden door het afdelingsbestuur eens per twee jaar in haar
convocatie voor de jaarlijkse HHV aan alle leden van de afdeling bekend gemaakt.

4.4

Het aldus verkozen bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.

4.5

De penningmeester van het hoofdbestuur voorziet de penningmeester van de afdelingen, op
basis van de ontvangen contributies en op basis van een goedgekeurde begroting van de
afdeling, van voldoende financiën opdat de afdeling kan functioneren.

4.6

De penningmeester van de afdeling verstrekt binnen twee weken na het einde van het
kalenderkwartaal aan de penningmeester van het HB een overzicht van inkomsten en uitgaven
over het afgelopen kwartaal, alsmede een opgave van de bank/kas saldi en eventuele
beleggingen aan het eind van over het afgelopen kwartaal aan de penningmeester van het HB.

4.7

Leden die een betaalde functie bij de vereniging bekleden kunnen niet als lid van een
afdelingsbestuur van de vereniging worden gekozen.
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Vergoeding van onkosten.

5.1

Aan de leden van het hoofdbestuur en/of leden van de afdelingsbesturen kunnen door de
penningmeester van de vereniging en/of penningmeesters van de afdelingen vergoedingen
worden verstrekt van voor de vereniging gemaakte noodzakelijke kosten.

5.2

Bijzondere uitgaven behoeven vooraf goedkeuring van het betreffende bestuur.
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