
Huishoudelijk reglement Hart voor Vrijheid

Artikel 1 Werkingssfeer
Dit reglement is van toepassing op alle leden van Hart voor Vrijheid in hun hoedanigheid als lid.

Artikel 2 Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee “gewone” 

leden. 
2. Een van de “gewone” leden heeft de titel bestuurslid marketing. Dit bestuurslid heeft de 

volgende taken:
a. Aansturen van de marketing organisatie;
b. Campagneleider in verkiezingstijd;
c. Inhoudelijke verantwoordelijkheid voor website, sociale media en andere uitingen 

naar buiten.
d. Fondsen- en ledenwerving

3. Het andere “gewone” lid heeft de titel bestuurslid ICT & Interne Organisatie. Dit bestuurslid 
heeft de volgende taken:

a. Aansturen van de interne organisatie.
b. Technische verantwoordelijkheid voor website, sociale media etc.
c. Platforms voor interne communicatie

4. Hart voor Vrijheid is een rechtspersoon naar Nederlands recht en als zodanig onderworpen 
aan de Nederlandse wet. Hart voor Vrijheid en haar bestuur zullen zich daarom aan de 
Nederlandse wet houden.
Het is echter mogelijk, dat zich situaties voordoen waarin het onmogelijk is om aan wettelijke
voorschriften te voldoen, dan wel waarin het voldoen aan wettelijke voorschriften 
onaanvaardbare consequenties heeft. 
Indien zich een dergelijke situatie voordoet vraagt het bestuur advies aan de 
integriteitscommissie en besluit gehoord hebbende het advies van de integriteitscommissie. 
Het bestuur deelt haar besluit mee aan de integriteitscommissie.  

5. Bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats op de ochtend voor en de locatie van de 
maandelijkse fysieke bijeenkomst van Hart Voor Vrijheid en voorts zo vaak als voorzitter en 
secretaris gezamenlijk bepalen. Een bestuursvergadering anders dan de maandelijkse wordt 
minimaal twintig uur tevoren aangekondigd aan alle bestuursleden.

6. De agenda voor de bestuursvergadering wordt door de secretaris minimaal twaalf uur voor 
aanvang van de vergadering, of – indien de vergadering ’s avonds plaatsvindt – minimaal zes 
uur voor aanvang verstuurd. 

7. Het bestuur besluit ter vergadering met gewone meerderheid van stemmen. 
8. Op grond van de statuten zijn de agenda en de besluitenlijst van de bestuursvergaderingen 

openbaar. Leden kunnen hiervan een afschrift krijgen door deze bij de secretaris thuis 
persoonlijk op te halen. 

Artikel 3 Dagelijks bestuur
1. Uit het bestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd, dat is belast met de dagelijkse leiding van de
vereniging. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. 
2. Het bestuur wijst zo nodig voor de leden van het dagelijks bestuur plaatsvervangers uit zijn midden
aan.
3. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen voorlopige besluiten nemen, welke in de 
eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur kunnen worden bekrachtigd.



Artikel 4 Taken bestuur
Aan het bestuur is onder meer opgedragen:

1. de behartiging van de belangen van de vereniging;
2. het handhaven van statuten en reglementen;
3. de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het zo nodig nemen van 

voorlopige maatregelen in het belang van de vereniging, waarover in de eerstvolgende 
algemene vergadering moet worden beslist;

4. het beheer der geldmiddelen en verdere eigendommen van de vereniging;
5. het benoemen van die commissies, welke het bestuur nodig acht ter ondersteuning van zijn 

werkzaamheden.

Artikel 5 Leden 
1. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan lid worden van de vereniging.
2. Een kandidaat wordt lid door zich op de website aan te melden en de verschuldigde 

contributie te voldoen. Het bestuur kan besluiten om ook andere manieren van aanmelden 
te accepteren. Aan een acceptatie kunnen volgende kandidaten geen rechten ontlenen. 

3. Het bestuur bespreekt in elke bestuursvergadering de nieuw aangemelde leden. Indien er 
aanleiding is om te twijfelen of een kandidaat-lid aan de voorwaarden voldoet kan het 
bestuur besluiten om een nader onderzoek in te stellen en bij een negatieve uitkomst de 
aanmelding ongedaan te maken. Een dergelijke weigering behoeft echter een expliciet 
bestuursbesluit. Het bestuur is bevoegd om kandidaten die niet voldoen toch te accepteren.

4. Een lid is lid voor een heel kalenderjaar. 
5. Lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het lid uiterlijk op 31 december 

voorafgaand aan het verenigingsjaar opzegt.

Artikel 6 Contributie
1. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributie vast 
2. Zij, die als lid zijn toegelaten in de periode van 1 november tot en met 31 december betalen 

een jaarcontributie die tevens geldt als contributie voor het daarop volgende kalenderjaar.
3. De contributie dient te zijn voldaan vóór 1 maart van het nieuwe verenigingsjaar. De 

penningmeester stuurt het lid daartoe voor 1 februari een verzoek tot betalen.
4. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt stuurt de penningmeester een aanmaning die binnen 

twee weken betaald moet worden.
5. Wordt ook de aanmaning niet op tijd betaald, dan agendeert de penningmeester schorsing 

van het lid. Het bestuur als geheel besluit al dan niet tot schorsing. Gedurende de schorsing 
blijft de contributie verschuldigd.

6. Bij verzuim van tijdige opzegging door een lid van het lidmaatschap is de gehele betaling van 
de contributie over het eerstkomende verenigingsjaar verplicht.

7. Indien een lid zijn betalingsverplichting niet nakomt, zal de vereniging alle haar ten 
beschikking staande rechtsmiddelen aanwenden ter incassering.

8. De te maken incassokosten, zowel de rechtelijke als de buitenrechtelijke kosten, komen voor 
rekening van het lid dat zijn betalingsverplichting niet nakomt.

Artikel 7 Donaties
9. Het staat eenieder vrij te doneren aan Hart voor Vrijheid. De hierna volgende donaties 

worden evenwel bij de eerste gelegenheid besproken in een bestuursvergadering. In deze 
bestuursvergadering besluit het bestuur om de donatie te aanvaarden of af te wijzen. Van dit



besluit stelt het bestuur de donateur en de kascommissie op de hoogte. Het gaat om de 
volgende donaties.

a. Donaties van € 2.500 of meer;
b. Donaties onder voorwaarden;
c. Donaties in een andere vorm dan contant geld, storting van geld op de bankrekening,

vrijwilligerswerk om niet of korting op inkoop.
10. Een besluit over een donatie van € 10.000 of meer wordt tevens gedeeld met de 

integriteitscommissie.

Artikel 8 Algemene Leden vergadering
1. Een Algemene Leden Vergadering wordt een maand tevoren – met een marge van drie dagen

eerder tot drie dagen later – aangekondigd in een e-mail aan alle leden. De aankondiging 
bevat:

a. De datum van de ALV;
b. De bestuursleden die door het bestuur worden voorgedragen voor benoeming
c. Een uitnodiging om agendapunten aan te dragen
d. Een verzoek om zich voor de vergadering al dan niet aan te melden.

2. Tien tot zeven dagen voor de ALV ontvangen de leden die zich op dat moment hebben 
aangemeld de vergaderstukken van de secretaris. Dit zijn:

a. De locatie waar de vergadering zal plaatsvinden. Als de vergadering (ook) digitaal zal 
plaatsvinden zal dit (ook) een link naar de organisatie van de ALV zijn.

b. De agenda
c. Onderliggende stukken bij de agenda

3. Als leden zich na de verzending van de stukken aanmelden voor de vergadering beslist de 
secretaris of en zo ja wanneer zij de stukken alsnog krijgen. 

4. De op een algemene ledenvergadering aanwezige leden zijn verplicht de presentielijst te 
tekenen.

5. Tenzij de meerderheid der ter vergadering aanwezige leden anders heeft beslist, kan de 
voorzitter de discussie over het onderwerp in behandeling sluiten.

Artikel 9 Slotartikel
1. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene vergadering met meerderheid van stemmen 
worden gewijzigd, mits de wijziging als agendapunt is opgevoerd. De voorgestelde wijzigingen bij de 
vergaderstukken aan de leden
2. In niet omschreven gevallen beslist het bestuur.
3. Dit reglement, alsmede de statuten worden gepubliceerd op de website van de vereniging .
4. Ieder lid is verplicht dit reglement alsmede de statuten na te leven.


