Huishoudelijk reglement KLV
Van de leden
artikel 1

De
-

leden hebben recht op:
Desgewenst een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement;
Toezending van het verenigingsorgaan;
Een overzicht van de leden met contactgegevens;
Het al dan niet tegen betaling ontvangen van publicaties van de vereniging,
toegang tot de door de vereniging te houden voordrachten, cursussen, excursies
en diensten;

artikel 2

Voor bijzondere categorieën leden zoals studentleden, jonge leden en leden die niet
(meer) in een betaalde functie werkzaam zijn, kan een afwijkende contributie
vastgesteld worden.

artikel 3

Ereleden, bedoeld in artikel 9 van de statuten, kunnen door de algemene vergadering
benoemd worden. Ereleden worden vermeld op de internetsite van de vereniging,
inclusief vermelding van het jaartal en de reden van het toekennen van het
lidmaatschap. Vanaf het moment van aanvaarding van het erelidmaatschap is een
erelid vrijgesteld van het betalen van contributie van de vereniging. Daarnaast heeft
het erelid vrije en gratis toegang tot alle door de vereniging georganiseerde
bijeenkomsten en activiteiten.

Van het bestuur
artikel 4

De verdeling der functies bedoeld in artikel 11 van de statuten geschiedt
telkenmale nadat in een vacature is voorzien. Voor de vervulling van de functie van
voorzitter en vicevoorzitter dient telkenmale in acht gehouden te worden dat ten
hoogste één van beide een affiliatie heeft met Wageningen University. Zowel
voorzitter als vicevoorzitter worden voor 4 jaar benoemd.

artikel 5

Een bestuurslid treedt af tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het voor
hem/haar bepaalde jaar. Ieder bestuurslid kan twee volle termijnen zitting hebben.
Bij tussentijdse vacatures wordt geen rekening gehouden met de periode waarin
zijn/haar voorganger nog zitting zou hebben.

artikel 6

Studiekringen kunnen gebruik maken van de diensten van KLV en hebben het recht een
adviseur van het bestuur aan te wijzen. Deze adviseur dient lid van KLV te zijn. Hij of
zij ontvangt de uitnodigingen voor bestuurvergaderingen met alle bijlagen en heeft het
recht in de vergadering het woord te voeren.

artikel 7

De leden van het bestuur, vaste commissies en adviseurs hebben het recht de
werkelijk gemaakte kosten verbonden aan reizen, gedaan met goedkeuring van de
voorzitter en in de gevallen hiervoor budgetten gevoteerd zijn, in rekening te brengen.

artikel 8

Het bestuur maakt, bij wijze van niet bindende aanbeveling, voor elke
bestuursvacature een voordracht op en vermeldt deze op de agenda voor de
ledenvergadering. De leden hebben eveneens het recht schriftelijk kandidaten voor te
stellen. Deze kandidaatstelling moet tenminste 7 dagen voor de ledenvergadering bij
het bestuur zijn ingediend.

artikel 9

Het bestuur is voor de voorbereiding en uitvoering van zijn taak een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Wageningen University en het Universiteitsfonds
Wageningen. De directeur van het Universiteitsfonds Wageningen is bevoegd binnen de
door het KLV-bestuur vastgestelde richtlijnen alle handelingen te verrichten die voor
een goede uitvoering van de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen
nodig zijn. De taakomschrijving van de directeur van het Universiteitsfonds
Wageningen, alsmede de aan hem /haar te verlenen procuratie, zal worden vastgelegd
in een op de vereniging toegespitst directiereglement.
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Van de ledenvergaderingen
artikel 10

Op
-

artikel 11

de algemene vergadering moeten de volgende agendapunten aan de orde komen:
de notulen van de vorige vergadering;
het jaarverslag van de secretaris;
de rekening en verantwoording door de penningmeester van de middelen over het
afgelopen jaar;
een verklaring van een accountant of kascommissie betreffende de getrouwheid
van de financiële overzichten;
de begroting voor het lopende jaar en contributie voor het komende jaar;
de voorziening in de bestuursvacature(s).

Indien over zaken de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. Indien bij
stemming over personen bij de eerste vrije stemming niemand een volstrekte
meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede vrije stemming gehouden. Is dan nog
geen volstrekte meerderheid bereikt, dan wordt gekozen uit een tweetal. Dit wordt
gevormd door de personen met het hoogste en het op een na hoogste stemmenaantal,
of indien 2 personen het hoogste stemmenaantal behalen, dan door deze beide. Zijn er
meer dan 2 personen met het hoogste stemmenaantal, of zijn er, naast een met het
hoogste, meer dan 1 met het op een na hoogste stemmenaantal, dan heeft nog een
stemming plaats tussen personen met gelijk aantal stemmen om toch tot een tweetal
te komen. Blijft deze stemming onbeslist, dan wordt er geloot. Tenslotte wordt door
stemming uit het aldus gevormde tweetal gekozen. Verenigen beide personen een
gelijk aantal stemmen op zich, dan beslist het lot.

Algemene bepalingen
artikel 12

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Deze beslissing
behoeft bekrachtiging van de algemene vergadering. De beslissing van het bestuur
wordt tot het tijdstip van die vergadering nageleefd.
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