Huishoudelijk reglement Fotoclub Foto-Friends Menen (hieronder vervangen door FF)

1. Wie kan lid worden van de FF? Hoe?
Wij starten 2018 met 30 geregistreerde leden. Voorlopige doelstelling is een totaal van 30 leden te behouden
en kan in een later stadium maximaal tot 40 leden groeien gezien de beperkende reglementen van ons lokaal
dat we huren in De Steiger.
Een kandidaat lid stuurt via e-mail een gemotiveerde aanvraag naar de voorzitter van de RvB. De voorzitter
van de RvB zal samen met de andere leden van de RvB de kandidatuur bespreken en bepalen of de kandidaat
of kandidate wordt toegelaten. De RvB beslist bij gewone meerderheid.
De voorzitter van de RVB brengt hierna de kandidaat per e-mail van de beslissing op de hoogte.
Elk lid dat meermaals opeenvolgende maanden zonder verwittiging afwezig is, wordt automatisch door de
voorzitter gecontacteerd.
2. LID van de Raad van Bestuur (hieronder vervangen door RvB)
Samenstelling Raad van Bestuur Groep FotoFriends Menen dd. 1.12.2017 en resp. taakomschrijving
1. Voorzitter: Pol Naessens
2. Ondervoorzitter: Marie Christine Kerckhove
3. Secretaris: Joseph Limet
4. Penningmeester: Roset Vanhalewyn
5. ICT-coördinator: Jean Claude Verhoeven
6. Logistiek: Daniël Werbrouck en Jean-Claude Verhoeven

Fotobespreking:
Marie Christine Kerckhove, Daniël Werbrouck , Roset Vanhalewyn en Jean-Claude Verhoeven
De grootte van de RvB wordt bepaald op minimaal 5 en maximaal 7 leden.
Wie kan toetreden tot dit bestuur? Elk lid dat minstens 2 jaar lid is van de FF.
Wanneer kan een bestuurslid vervangen worden?
Als 75% van de bestuursleden vinden dat vervanging nodig hetzij noodzakelijk is voor de goede werking van
de club.
Wanneer een bestuurslid van de RvB vroegtijdig zijn mandaat beëindigt, wordt zijn taak overgenomen door een
ander bestuurslid. Indien men binnen de RvB geen bekwaam bestuurslid vindt om de taak over te nemen zal
men uit de leden een capabele kandidaat kiezen.
De voorzitter kan maximaal 8 (acht)jaar voorzitter zijn. Indien men binnen de RvB geen bekwaam bestuurslid
vindt om de voorzitterstaak over te nemen zal men uit de leden een bekwame kandidaat kiezen.
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Secretaris, penningmeester en ondervoorzitter kunnen eveneens 8 jaar dezelfde functie uitoefenen, maar kunnen
zich ook kandidaat stellen voor een andere functie. Indien men binnen de RvB geen bekwaam bestuurslid vindt
om de taak over te nemen zal men uit de leden een capabele kandidaat kiezen.
Een lid van de RvB dat tweemaal, zonder verontschuldiging, aan zijn opgenomen verantwoordelijkheden
verzaakt of zonder verontschuldiging op twee opeenvolgende bestuursbijeenkomsten afwezig blijft, verliest alle
rechten als lid van de RvB en wordt als ontslagnemend beschouwd.

Een verdienstelijk bestuurslid dat als actief lid van de RvB ontslag neemt, kan door de RvB als erebestuurslid
opgenomen worden.
Voor alle gevallen, noch voorzien in dit huishoudelijk reglement en noch voorzien in de statuten, zal de Raad
van Bestuur initiatief nemen en dit ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen.
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