HUISHOUDELIJK REGLEMENT SINT-BONAVENTURA
afdeling katholiek onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOb),
vastgesteld op de algemene vergadering van …

Algemeen
Artikel 1
Alle begrippen en begripsomschrijvingen uit de statuten van Sint-Bonaventura, afdeling katholiek
onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zijn van toepassing op dit huishoudelijk
reglement.
Artikel 2
Het adres van de vereniging en van het bestuur is het adres van het bureau van de AOb.
Bestuur
Artikel 3
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dit in het belang van de vereniging nodig acht.
2. Het bestuur vergadert bovendien indien de voorzitter of twee leden van het bestuur dit
noodzakelijk achten.
3. Het bestuur kan slechts besluiten indien tenminste twee leden van het bestuur hun stem ter
vergadering uitbrengen.
4. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
Het uitbrengen van blanco stemmen en het zich onthouden van stemmen is niet toegestaan.
Ingeval een lid toch een blanco stem uitbrengt of zich van stemming onthoudt, wordt dit lid
geacht te hebben gestemd voor de aanneming van het desbetreffende voorstel.
Algemene Vergadering
Artikel 4
1. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.
2. Het bestuur vermeldt op de agenda van de in lid 1 bedoelde vergadering het gevoerde beleid
over de specifieke doelstelling, de rekening over het afgelopen en de begroting voor het
komende verenigingsjaar.
3. Een groep van tien leden kan voorstellen en moties, mits schriftelijk en gemotiveerd ingediend
bij het bestuur, als agendapunt van de algemene vergadering voorstellen.
4. Het bestuur plaatst deze voorstellen en moties op de agenda indien zij tenminste vier weken
voor de algemene vergadering zijn ingediend.
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5.

Het bestuur brengt deze voorstellen en moties zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden en
geeft op deze voorstellen en moties zijn preadvies.
6. Voorstellen en moties die later zijn ingediend dan vier weken voor de algemene vergadering
worden behandeld indien de algemene vergadering bij gewone meerderheid de behandeling
goedkeurt.
7. Het bestuur publiceert tenminste drie weken voor de algemene vergadering als bedoeld in het
eerste lid van dit artikel het jaarverslag, de rekening en de begroting.
8. Het bestuur draagt zorg voor publicatie van een kort verslag van de algemene vergadering.
9. Moties, voorstellen, amendementen op moties en op voorstellen kunnen, ondertekend door
tenminste vijf afgevaardigden, tijdens een algemene vergadering bij het bestuur worden
ingediend. Zij worden in behandeling genomen als een gewone meerderheid van de algemene
vergadering zulks goedkeurt.
10. Alle besluiten waaromtrent bij wet of bij statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van
stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van
personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een gewone meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die
het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na een tussenstemming.
11. Als uitgebrachte stemmen worden beschouwd stemmen, die zich voor of tegen het voorstel
hebben uitgesproken. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
12. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
13. De algemene vergadering kiest twee afgevaardigden naar de algemene vergadering van de
AOb.
Verkiezingen
Artikel 5
1. Het bestuur stelt door middel van loting de volgorde van de kandidaten op de lijsten vast.
2. De kandidaten worden door het bestuur op twee kandidatenlijsten geplaatst, één voor de
vacature van voorzitter en één voor de overige vacatures. Een gewoon lid kan zowel kandidaat
staan voor de functie van voorzitter als voor de overige bestuurszetels.
3. De verkiezing van de voorzitter gaat vooraf aan de verkiezing van de overige bestuursleden. De
naam van de gekozen voorzitter wordt afgevoerd van de kandidatenlijst voor de overige
vacatures, indien deze daarop voorkomt.
4. Ook indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dient een schriftelijke
stemming plaats te vinden.
5. Elke stemgerechtigde in de algemene vergadering brengt op een stembiljet een stem uit op de
voorzitterslijst en op de lijst van de overige bestuursleden evenveel stemmen als er vacatures
zijn.
6. Een stembiljet is ongeldig als er op een lijst meer stemmen zijn uitgebracht dan er vacatures
zijn.
7. Diegene die meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen per vacature op zich
heeft verzameld, is direct gekozen. Zijn er op deze wijze meer kandidaten gekozen dan er
vacatures zijn, dan worden vacatures vervuld in volgorde van het aantal behaalde stemmen.
8. Wanneer er na toepassing van de leden 5, 6 en 7 van dit artikel bij de uitslag van de
verkiezingsprocedure nog onvervulde vacatures zijn, volgt een tweede ronde. Hierbij dingen
ten hoogste tweemaal zoveel kandidaten mee als er vacatures zijn, en wel diegenen die nog niet
gekozen zijn en die bij de eerste ronde achtereenvolgens de meeste stemmen hebben behaald.
Dit geldt voor zowel de voorzitterslijst als voor de lijst van overige bestuursleden.
9. In de tweede ronde brengt iedere afgevaardigde in de algemene vergadering evenveel stemmen
uit op de lijst van overgebleven kandidaten als er nog vacatures zijn.
10. De leden 6 en 7 van dit artikel gelden overeenkomstig voor de tweede ronde.
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11. Wanneer er na de tweede ronde nog onvervulde vacatures zijn, wordt dezelfde procedure als bij
de tweede ronde herhaald, totdat alle bestuursleden gekozen zijn.
Publicaties van de vereniging
Artikel 6
1. In overleg tussen het bestuur en de hoofdredacteur van de periodiek van de AOb worden de
voor de vereniging relevante mededelingen en artikelen op herkenbare wijze in de periodiek
van de AOb geplaatst.
2. In overleg tussen het bestuur en het bestuur van de AOb kunnen publicaties op de website van de
AOb tot stand komen
Consilium Bonaventura
Artikel 7
1.

Binnen de vereniging Sint-Bonaventura fungeert een Consilium Bonaventura als een
bestuurscommissie.

2.

Het bestuur benoemt de leden van het Consilium met algemene stemmen

Slotbepaling
Artikel 11
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
2. Dit reglement treedt in werking op ...
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