
Huishoudelijk Reglement van de Stichting Vechtdalkunsten.                

1 januari 2022. 
 

Dit Huishoudelijk Reglement (HR) dient ter ondersteuning en uitvoering van hetgeen in haar 

Statuten d.d.20 Oktober 2014 is vastgesteld. 

Betekenis gebruikte termen: 

De Stichting: Stichting Vechtdalkunsten. 

Kunstenaars: Bij de Stichting Vechtdalkunsten aangesloten kunstenaars, geaccepteerd door 

de toelatingscommissie. 

Vrienden: Donateurs, eenieder die de Stichting wil ondersteunen met een jaarlijkse of  

bijdrage. 

Bestuurders: Bestuursleden van de Stichting 

Werkgroepleden: Personen die zich inzetten om één of meer van de jaarlijkse evenementen 

mogelijk te maken. 

  

Als daartoe aanleiding is zullen belangrijke wijzigingen voortkomend uit dit HR periodiek binnen  

5 jaren in de statuten worden gewijzigd. 

Daaronder vallen de per 23 februari 2022 in de bestuursvergadering genomen bestuursbesluiten. 

Dit zijn: 
 

Artikel 3.4      Bestuurders en Werkgroepleden worden benoemd voor telkens een periode van 3 jaren                      

Artikel 4.6      Bij staking van stemmen wordt het ter stemming gebrachte te zijn verworpen. 

Artikel 5.3      Vervallen. 
 

1.  Op basis van  artikel 3.4 ontstaan er roosters van aftreden. Dat is: 

Voorzitter / lid / werkgroeplid               2023 –  2026  enz. 

                       Secretaris / lid / werkgroeplid               2024 –  2027 enz. 

                       Penningmeester / lid / werkgroeplid     2025 –  2028 enz. 

Om continuiteit te waarborgen zal het bestuur hier pragmatisch mee omgaan.  
 

2.   Conform de statuten is het boekjaar van de Stichting Vechtdalkunsten gelijk aan het                

kalenderjaar. 
 

3.   De jaarlijkse bijdrage ( voorheen “vrijwillige bijdrage”) van kunstenaars en vrienden die 

aangesloten zijn bij de Stichting wordt jaarlijks vastgesteld voor 1 oktober voorafgaande aan het 

volgende kalenderjaar. In geval van aanmelding gedurende het boekjaar: De jaarlijkse bijdrage 

wordt per lopend kwartaal voor de resterende kwartalen van het lopende kalenderjaar in rekening 

gebracht. 
 

4.   Aangesloten kunstenaars en vrienden dienen hun bijdrage voor het volgende 

kalenderjaar op te zeggen voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Vrienden kunnen, mits 

aangegeven, ook eenmalig een bijdrage geven. 

 

5.   Kunstenaars die zich willen aansluiten bij de Stichting worden voorafgaand aan de toetreding 

geïnterviewd door de toelatingscommissie. 

 



6.   Jaarlijks controleert een aangestelde Kascontrolecommissie voor 1 maart de financiële 

verantwoording van de penningmeester over het voorgaande boekjaar. 
 

7.  De Stichting Vechtdalkunsten en de bij haar aangesloten Kunstenaars zijn via de Gemeente 

Ommen verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en Bestuurs Aansprakelijkheid 

(BA). 
 

8.  De Financiele Administratie wordt in een door de BANK gecertificeerd Boekhoudprogramma 

(e-boekhouden.nl) gevoerd. 
 

9.  Gast-kunstenaars, die niet zijn aangesloten bij de Stichting Vechtdalkunsten, betalen bij een 

evenement een bijdrage in de kosten van dat evenement ( Basis 2022 is dat € 20,00.)                        

 


