HUISHOUDELIJK REGLEMENT
NETHERLANDS ASSOCIATION COMMERCIAL AVIATION
Lidmaatschap
Artikel 1
1. Lid van de vereniging kunnen worden natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a. ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
b. in het bezit zijn van één of meerdere commerciële luchtvaarterkenningen.
2. Het bestuur mag besluiten leden toe te laten die niet voldoen aan de onder artikel 1 lid b genoemde
voorwaarden.
Register van Leden
Artikel 2
1. Leden worden opgenomen in het daartoe bestemde register onder vermelding van tenminste naam,
adres en woonplaats en naam vertegenwoordiger.
Begunstigers
Artikel 3
1. Het bestuur is bevoegd natuurlijke en rechtspersonen als donateur te accepteren.
Contributie
Artikel 4
1. De jaarlijkse contributie dient te zijn voldaan uiterlijk 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Het
bestuur is gerechtigd voor leden, die na 1 juli van een jaar toetreden, korting te verlenen van 50% op de
contributie van dat jaar.
2. De hoogte van de jaarlijkse contributie/vrijwillige bijdrage wordt vastgesteld door de algemene
vergadering.
3. Leden of begunstigers, die in gebreke blijven hun contributie te voldoen, worden door of vanwege het
bestuur gemaand. Zo aan deze aanmaning binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven, vervalt hun
lidmaatschap/status.
4. Indien de vereniging lid/donateur wordt van een internationale vereniging, worden de kosten daarvan
gedragen door de leden die rechtstreeks van dat lidmaatschap profiteren, zulks ter beoordeling van het
bestuur.
Het Bestuur
Artikel 5
1. Het bestuur vergadert tenminste drie maal per jaar en voorts wanneer de voorzitter of twee leden van
het bestuur zulks wenselijk achten.
2. Voor de vergaderingen van het bestuur worden de leden zo mogelijk tenminste zeven dagen van te
voren door of vanwege de voorzitter opgeroepen, onder vermelding van de agendapunten.
3. Het bestuur bestaat uit zeven leden. Hiervan kan bij uitzondering afgeweken worden.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan.
5. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van de vereniging.

Voorzitter
Artikel 6
1. De voorzitter van de vereniging leidt de vergaderingen van het bestuur alsmede de algemene
vergaderingen. Hij ziet toe op de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
2. Namens de ledenvergadering en het bestuur ziet de voorzitter toe op de uitvoering van de besluiten
genomen door de ledenvergadering en het bestuur.
Vice-Voorzitter
Artikel 7
1. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij ontstentenis dezer tijdens bestuurs- en ledenvergadering.
Secretaris
Artikel 8
1.
a.
b.
d.

De secretaris is belast met het secretariaat van de vereniging. Hij draagt er onder meer zorg voor dat
aantekening wordt gehouden van het verhandelde in het bestuur en in de algemene vergaderingen;
de correspondentie der vereniging wordt gevoerd;
het archief der vereniging en het ledenbestand op een deugdelijke wijze beheerd wordt.
Penningmeester
Artikel 9

1. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging en draagt zorg voor de
financiële kontakten met andere instituten en met het bedrijfsleven. Van zijn werkzaamheden brengt hij
periodiek verslag uit aan het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd om financiële verplichtingen, waaronder leningen, buiten om de goedgekeurde
begroting aan te gaan, indien het totale bedrag de vijftien procent van de begroting niet overstijgt. Voor
bedragen daarboven is de toestemming van de ledenvergadering vereist.
Kandidaatstelling bestuursleden.
Artikel 10
1. Kandidaatstelling voor een vacature in het bestuur gebeurt ofwel op voordracht door het bestuur ofwel
door tenminste tien leden van de vereniging. Hiertoe dient het bestuur de leden op te roepen om
kandidaten voor te dragen.
2. Kandidaat bestuursleden moeten schriftelijk hun kandidatuur bevestigen.
3. Het is toegestaan meerdere personen namens hetzelfde lid te kandideren voor het bestuur.
Secties
Artikel 11
1. De vereniging is functioneel opgedeeld in 3 secties, fixed wing, maintenance en helicopter.
2. Bij aanmelding wordt een lid ingedeeld bij één of meerdere secties.
3. De secties kunnen apart vergaderen, zulks ter beoordeling van het bestuur.
4. Onderwerpen die alleen relevant zijn voor een bepaalde sectie, worden inhoudelijk beoordeeld door die
sectie, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Declaraties
Artikel 12
1. Bestuursleden kunnen gemaakte onkosten in relatie tot werkzaamheden voor de vereniging declareren
bij de penningmeester.
2. Per gereden kilometer wordt het maximale belastingvrije bedrag vergoed, overige onkosten worden
geheel vergoed mits deugdelijk onderbouwd aan de hand van bonnen e.d.

