
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

  

van de te ‘s-Gravenhage gevestigde vereniging:   

Vereniging van Vrienden van Modem Glas.  

Conform artikel 15 van de statuten van de Vereniging.  

  

HOOFDSTUK 1 - Naam en zetel  

Artikel 1.1  

De vereniging draagt de naam: Vereniging van Vrienden van Modern Glas, verder te 

noemen: de Vereniging  

Artikel 1.2  

De Vereniging is gevestigd te ‘s-Gravenhage.  

  

HOOFDSTUK 2 – Doel  

Artikel 2.1  

De doelen zijn vervat in artikel 3 van de statuten van de Vereniging  

  

HOOFDSTUK 3 – Middelen  

Artikel 3.1  

De Vereniging tracht de in artikel 2.1 genoemde doelen te bereiken door de middelen als 

vervat in artikel 4 van de statuten van de Vereniging  

Artikel 3.2  

Indien zich naar het oordeel van het bestuur daartoe geschikte kandidaten voordoen, die 

zich op uitnemende wijze hebben ingezet voor doelen als die van de Vereniging, kan het 

bestuur jaarlijks tijdens een ledenvergadering overgaan tot het uitreiken van de 

“Vriendenprijs” aan zulk een kandidaat dan wel aan een collectief dat als zodanig in 

aanmerking komt.  

Artikel 3.3.1  

Het is het streven van het bestuur jaarlijks de leden een “Ledenobject” te koop aan te 

bieden. Een door het bestuur ieder jaar opnieuw te benoemen commissie bestaande uit drie 

leden zal daartoe een glaskunstenaar uitnodigen om met een in de ogen van de commissie 

passend voorstel te komen. Dit zal tijdens een ledenvergadering en in het  glasmagazine 

Fjoezzz van de Vereniging aan de leden worden gepresenteerd. Na een inschrijftermijn zal 



het in een gelimiteerde, gesigneerde en genummerde oplage worden vervaardigd. Per 

lidmaatschap kan er slechts voor 1 (een) ledenobject worden ingeschreven. Artikel 3.3.2  

Na overleg met de commissie zal het bestuur een voor alle partijen bindend geldbedrag 

vaststellen met de daarbij behorende condities. Op de prijs waarvoor het object aan de 

leden zal worden aangeboden, wordt 10% ingehouden voor de verenigingskas. Artikel 

3.3.3  

De Vereniging zal ook jaarlijks een ledenobject verwerven, dat eigendom blijft van de  

Vereniging  

Artikel 3.4.1  

Op initiatief van het bestuur dan wel van de leden kunnen werkgroepen worden opgericht. 

Zulke initiatieven behoeven de goedkeuring van het bestuur. Artikel 3.4.2  

De leden van werkgroepen worden na overleg met de werkgroep door het bestuur in hun 

functie bevestigd.  

Artikel 3.5  

Onder auspiciën van het bestuur functioneert een “Werkgroep Atelierbezoeken” die zich 

belast met het organiseren van excursies naar werkplaatsen van glaskunstenaars. De leden 

van de werkgroep brengen tenminste éénmaal per jaar aan de jaarlijkse ledenvergadering 

verslag uit van hun activiteiten gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Activiteiten van 

de werkgroep die buiten bovenvermelde doelstelling vallen worden tevoren ter 

goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.  

Artikel 3.6.1  

De Vereniging geeft ten behoeve van haar leden een glasmagazine, genaamd Fjoezzz uit, 

waarin een redactie artikelen over modern glas en het bestuur mededelingen over de 

Vereniging en haar activiteiten publiceert. Het glasmagazine Fjoezzz biedt ruimte aan 

adverteerders.  

Artikel 3.6.2  

De redactie verricht haar werkzaamheden conform een redactiestatuut dat gebaseerd is op 

dat van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het redactiestatuut behoeft de 

goedkeuring van het bestuur.  

Artikel 3.7  

Op initiatief van de Vereniging is de “Stichting Modem Glas” in het leven geroepen welke 

tot doel heeft de belangstelling voor modem glas te stimuleren, ondermeer met behulp van 

publicaties, manifestaties, prijzen en andere activiteiten die daartoe bevorderlijk zijn.  

  

HOOFDSTUK 4 – Verenigingsjaar Artikel 4.1  

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.  

  

HOOFDSTUK 5 – Leden  

Artikel 5.1 De 

Vereniging kent: a. 

ereleden  

b. leden/natuurlijke personen  

c. leden/instellingen  

d. begunstigers  



Artikel 5.2  

Ereleden zijn zij die daartoe - wegens hun uitzonderlijke verdiensten jegens de Vereniging 

en/of haar doel - op voordracht van het bestuur van de Vereniging benoemd zijn in een 

ledenvergadering. Ereleden zijn vrij van contributieplicht.  

Artikel 5.3  

Leden-natuurlijke personen kunnen worden onderscheiden in: a. 

gewone leden;  

b. studerende leden t/m 25 jaar;  

c. leden/beschermers van het Nationaal Glasmuseum     .    

De categorie b. kan mits zij daartoe ieder verenigingsjaar opnieuw een, naar het oordeel 

van het bestuur afdoende gemotiveerd schriftelijk verzoek indient, aanspraak maken op 

50% reductie op de jaarcontributie.  

De categorie c. betaalt een toeslag op de jaarlijkse contributie. Van deze toeslag is 80% 

bestemd voor een donatie aan het Nationaal Glasmuseum.  

Artikel 5.4  

Tot de leden-instellingen worden gerekend galerieën, musea, academies en andere 

onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeenten e.d. Deze leden betalen de dubbele contributie 

van de gewone leden. De daaruit voortvloeiende voordelen zijn:  

a. vermelding in het overzicht van ledeninstellingen van het Glasmagazine Fjoezzz en op 

de website van de Vereniging ,  

b. korting op de prijs van te plaatsen illustraties in de agenda van het Glasmagazine  

Fjoezzz;  

c. korting op de advertentietarieven van het Glasmagazine Fjoezzz,  

  

Artikel 5.5  

Begunstigers zijn natuurlijke en rechtspersonen die de Vereniging met een regelmatige 

financiële bijdrage steunen, maar geen aanspraak willen maken op de rechten van de leden.  

HOOFDSTUK 6 - Einde van het lidmaatschap  

Artikel 6.1  

Het lidmaatschap van leden  als bedoeld in artikel 5.1 lid b en c van dit reglement eindigt 

door:  

a. overlijden;  

b. opzegging door het lid, uitsluitend tot twee maanden voor het begin van het 

verenigingsjaar schriftelijk kenbaar te maken; c. opzegging door het bestuur;  

d. royement door het bestuur;  

In de procedures wordt verder voorzien door de statuten.  

  

HOOFDSTUK 7 – Geldmiddelen  

Artikel 7.1  

a. contributies  

b. donaties  

c. erfstellingen  

d. subsidies  

e. andere baten  

Artikel 7.2  

Wijzigingen in de contributie voor een verenigingsjaar dienen in een ledenvergadering 

voorafgaande aan dat betreffende verenigingsjaar gefiatteerd te worden.  



Artikel 7.3  

De door de ledenvergadering vastgestelde contributie draagt steeds het karakter van een 

minimumcontributie. Het staat de leden vrij een hoger bedrag aan contributie over te 

maken.  

Artikel 7.4  

De contributie dient vóór 1 maart van het betreffende verenigingsjaar te zijn voldaan.  

Artikel 7.5  

Het bestuur zal algemeen geldende regels opstellen voor declarabele kosten.  

  

HOOFDSTUK 8- Ledenvergadering Artikel 8.1  

Over de plaats waar de ledenvergaderingen worden gehouden beslist het bestuur  

Artikel 8.2.1  

Bij de jaarlijkse ledenvergadering wordt een kascontrolecommissie bestaande uit drie leden 

benoemd. Leden van de kascontrolecommissie kunnen in opvolgende jaren maximaal 

tweemaal worden benoemd. Het bestuur bepaalt het rooster van aftreden.  

Artikel 8.2.2  

Het bestuur zal tijdens de jaarlijkse ledenvergadering voorstellen tot benoeming van leden 

van de kascontrolecommissie doen. Indien leden eigen kandidaten voor de 

kascontrolecommissie voor willen dragen, dienen zulke voorstellen voorzien van de 

handtekening van tien leden van Vereniging tien dagen voor de vergadering schriftelijk bij 

de secretaris van de Vereniging te worden ingediend.  

Artikel 8.2.3  

De kascontrolecommissie brengt verslag uit aan de jaarlijkse ledenvergadering over haar 

bevindingen ten aanzien van de verantwoording over het gevoerde financiële beleid.  

  

  

  

  

  

  

HOOFDSTUK 9 – Stemmingen  

Artikel 9.1.1  

Alle leden zijn stemgerechtigd. Ieder lid heeft één stem. Indien meerdere gezinsleden een 

vergadering bijwonen, doch slechts één hunner lid is, hebben zij slechts voor één persoon 

stemrecht Artikel 9.1.2  

Begunstigers hebben een adviserende stem.  

Artikel 9.2  

Bij een schriftelijke stemming worden niet-uitgebrachte stemmen en ongeldige stemmen 

aangemerkt als blanco stemmen.  

  

HOOFDSTUK 10 – Bestuur  

Artikel 10.1  

Het bestuur mag adviseurs inschakelen.  

Artikel 10.2.1  

Volgens rooster aftredende bestuursleden zijn maximaal één maal herkiesbaar voor een 

aaneengesloten bestuursperiode. Indien er geen nieuw kandidaat-bestuurslid wordt 



voorgedragen, kan de ledenvergadering toestemming geven het bestuurslidmaatschap met 

hoogstens één jaar te verlengen.  

Artikel 10.2.2  

Voor leden van commissies en werkgroepen geldt eveneens een benoeming of verkiezing 

voor een periode van drie jaar en een regeling als omschreven onder artikel 1 0.2.1  

  

HOOFDSTUK 11- Vertegenwoordiging  

Geregeld bij de statuten.  

  

HOOFDSTUK 12 - Statutenwijziging  

Geregeld bij de statuten.  

  

HOOFDSTUK 13 – Reglementen  

Artikel 13.1  

Invoering en wijziging van dit huishoudelijk reglement vindt plaats door de 

ledenvergadering van de Vereniging met een tweederde meerderheid van de aldaar 

uitgebrachte geldige stemmen.  

Artikel 13.2  

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen zowel van de zijde van 

het bestuur als van de zijde van individuele leden komen. Deze voorstellen dienen 

gelijktijdig met de uitnodiging voor de ledenvergadering door het bestuur aan de leden te 

worden aangeboden.  

Artikel 13.3  

De ledenvergadering kan met een tweederde meerderheid van de aldaar uitgebrachte 

geldige stemmen aan het bestuur dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, 

mits daartoe een met redenen omkleed voorstel bij de agenda is gevoegd.  

Artikel 13.4  

Dit reglement treedt in werking op 27 maart 1993.  

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering gehouden op 27 maart 1993.  

Gewijzigd in de ledenvergadering van: - 29 oktober 1994  

Gewijzigd in de ledenvergadering van: - 19   april    2008  

  

  

  


