HUISHOUDELIJK REGLEMENT – PLATFORM STREET CULTURE VENL0
KvK nummer: 86288792

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. De vereniging, genaamd ‘Street Culture Venlo’, hierna te noemen "de vereniging" is bij
notariële akte opgericht op 3 mei 2022 en is gevestigd te Venlo.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de
statuten van de vereniging.
Artikel 2. Leden
De vereniging bestaat uit:
1. Institutionele leden
•
•

•

•
•
•

Institutionele leden zijn urban organisaties met een eigen rechtspersoon zoals een stichting,
vereniging, BV of VoF.
Institutionele leden hebben direct stemrecht in de ALV en kunnen namens hun organisatie 5
personen voordragen als individueel lid (zonder extra individuele contributie). Deze kunnen
deelnemen aan werkgroepen en hebben gratis toegang tot activiteiten van de vereniging
(tenzij anders bepaald door het bestuur);
Onder ‘urban organisaties’ verstaan wij organisaties die zelf hun wortels hebben in de ‘urban
scene’ en de organisatie en promotie van een ‘urban discipline’ als kernactiviteit hebben
met (formeel of informeel) een eigen ‘achterban’ van minimaal 20 actieve deelnemers.
Van institutionele leden wordt verwacht dat zij per jaar aan minimaal een project van de
vereniging actief meedoen en bijdragen. Voor het overige staat het hen vrij om zelf te kiezen
op welke wijze en in welke mate zij betrokken zijn.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en KvK-data van de
institutionele leden zijn opgenomen.
Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als
na herhaalde schriftelijke aanmaning aan het einde van het boekjaar niet aan alle geldelijke
of projectmatige verplichtingen zijn voldaan of het lid anderszins de belangen en/of goede
naam en faam van de vereniging schaadt.

2. Individuele leden:
•
•
•

Individuele leden zijn natuurlijke personen die zelf actief zijn in minstens één urban
discipline.
Individuele leden hebben indirect stemrecht in de ALV, kunnen deelnemen aan werkgroepen
en hebben gratis toegang tot activiteiten van de vereniging (tenzij anders bepaald door het
bestuur);
Onder ‘urban’ disciplines verstaan wij sportieve en culturele activiteiten ‘van de straat’ die
trouw zijn aan kernwaardes als ‘express yourself’, ‘each one teach one’, ‘do it yourself’,
‘spreak truth to power’.

•
•

•
•
•

Onder ‘actief’ verstaan wij dat het individuele lid met grote regelmat minstens één ‘urban
discipline’ zelf beoefenend en/of als organisator zelf deel uitmaakt van een ‘urban
community’.
ZZP’ers en vrijwiligers die van het bestuur een formele opdracht krijgen van minimaal 8 uur
in het kader van een specifieke ‘urban’ discipline worden in principe automatisch lid voor
het betreffende kalenderjaar en zijn dan vrijgesteld van contributie (dit geldt dus niet
automatisch voor meer algemene diensten);
In een kalenderjaar zonder betaalde of vrijwilligersopdracht moet wel contributie worden
betaald, of anders vervalt het lidmaatschap;
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden
zijn opgenomen.
Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als
na herhaalde schriftelijke aanmaning aan het einde van het boekjaar niet aan alle geldelijke
verplichtingen zijn voldaan of het lid anderszins de belangen en/of goede naam en faam van
de vereniging schaadt.

3. Ereleden
•

Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het
kader van de doelstelling van de vereniging op voorstel van het bestuur, als zodanig door de
algemene vergadering zijn benoemd. Ereleden zij zijn vrijgesteld van het betalen van
contributie maar hebben ook geen stemrecht.

4. Donateurs
•
•

•

•

De vereniging kent twee categorieën donateurs: Vrienden van Street Culture Venlo en
Sponsors
Vrienden van Street Culture Venlo betalen minimaal 50 euro per jaar, worden met hun naam
vermeld op de website (tenzij anders besproken) en krijgen een VIP-uitnodiging en
ontvangst op de door de vereniging georganiseerde activiteiten. Vrienden zijn lid op
persoonlijke titel maar mogen daarbij wel de naam van hun organisatie vermelden.
Sponsors van Street Culture Venlo betalen minimaal 250 euro per jaar, worden vermeld op
de website (tenzij anders besproken) en krijgen een VIP-uitnodiging en ontvangst op de door
de vereniging georganiseerde activiteiten. Sponsors zijn lid als organisatie en worden met
hun logo vermeld op de belangrijkste algemene publieksuitingen van de stichting.
Daarnaast kent de vereniging ook nog sponsors en subsidieverleners van specifieke
projecten en evenementen. Hierover worden per project specifieke afspraken gemaakt.

Artikel 3. Het lidmaatschap
1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de
secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de adresgegevens zijn in te vullen.
2. Leden zijn lid voor steeds een periode van één jaar.
3. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
4. Opzeggen uiterlijk vóór 1 december. Opzeggingen na 1 december worden behandeld als
opzeggingen voor 1 december in het opvolgende jaar.

Artikel 4. Kosten
1. Het lidmaatschap van de vereniging kost vanaf 1 januari 2023 100 euro per kalenderjaar
voor institutionele leden en 10 euro voor individuele leden, uitgaande van automatische
incasso of elektronische betaling.
2. De contributie wordt tevoren over één jaar geïnd.
3. Leden die na 1 oktober lid worden, betalen pas contributie in het volgende kalenderjaar.
Artikel 5. Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en
plichten:
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement te ontvangen.
2. Zij hebben het recht om gratis deel te nemen aan activiteiten van de vereniging (tenzij
anders bepaald door het bestuur).
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene
vergaderingen.
4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het
bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen
behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het
onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft
ingediend.
5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie (tenzij zij daarvan zijn vrijgesteld).
7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de
door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen.
8. Zij committeren zich om voor street culture in het algemeen en voor de vereniging in het
bijzonder als ambassadeur naar buiten te treden.
Artikel 6. Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit drie tot zeven personen, waaronder tenminste voorzitter, secretaris
en penningmeester. Het bestuur bestuurt de vereniging. Zij is daarvan verantwoording
schuldig aan de ledenvergadering.
2. Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts wanneer de voorzitter of twee
leden van het bestuur zulks wenselijk achten.
3. Zijn alle leden van het bestuur aanwezig dan kan met algemene stemmen ook beslist
worden over zaken die niet op de agenda vermeldt staan.
4. Van de bestuursvergaderingen wordt een verslag gemaakt.
Artikel 7. Algemene ledenvergadering
1. Jaarlijks wordt vóór 1 maart een algemene vergadering gehouden waar het bestuur o.m.
verantwoording aflegt over het gevoerde beleid door middel van een verslag en de
jaarstukken over het afgelopen jaar en de plannen worden voorgelegd voor het nieuwe jaar.
2. De oproeping voor de algemene vergadering vindt tenminste 14 dagen voor de
vergaderdatum plaats onder vermelding van de agenda.
3. De oproeping voor de algemene vergadering zal via e-mail plaats vinden.

4. Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats en over zaken mondeling tenzij
tenminste drie leden aangeven schriftelijk te willen stemmen.
Artikel 8. Besluitvorming
Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van de
voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid
voorschrijven.
Artikel 9. Begroting
1. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het boekjaar legt het bestuur de begroting voor
het komende jaar ter inzage voor de leden.
2. De vereniging hanteert een boekjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december.
Artikel 10. Kascommissie
1. De algemene ledenvergadering benoemd naast de bestuursleden ook een kascommissie.
2. De kascommissie bestaat uit minimaal drie leden.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden
tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de
penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht
aan het bestuur.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren, zal zij
een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd
aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.
Artikel 11. Werkploegen
1. Er zijn in principe drie vaste werkploegen binnen de vereniging (ander woord voor
commissies), te weten de PR-ploeg (werkt aan algehele PR en communicatie), de verdiengroep (werkt aan het zelfverdienende vermogen van de vereniging en haar leden) en de
infra-groep (werk meer waardering en ruimte voor urban in de openbare ruimte en de lobby
voor een urban playground). Daarnaast kan het bestuur ook ad-hoc werkgroepen instellen,
een externe adviesraad, commissie van aanbeveling, etc.
2. Bij het besluit tot instelling van een werkploeg worden de samenstelling, taak, bevoegdheid
en werkwijze van de werkploeg in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt
beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
3. Aan iedere werkploeg wordt één specifiek bestuurslid gekoppeld die betrokken blijft bij de
voortgang.
4. De benoeming tot lid van een werkploeg geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor
tenminste één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
5. De afzonderlijke werkgroepen kiezen ieder in hun midden een ‘ploegleider’ en rapporteren
ten minste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan de
ALV.
6. De afzonderlijke werkploegen vergaderen zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee
leden van de werkploegen dit wenselijk achten.
7. De leden van de werkploegen werken in principe onbezoldigd maar kunnen van het bestuur
wel een ZZP of vrijwilligersvergoeding krijgen in het kader van een specifiek project.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van het bestuur en de leden
1. Voor de bestuursleden wordt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten;
2. Voor de ZZP’ers en vrijwilligers die in opdracht werken voor de vereniging wordt een WAverzekering afgesloten;
3. Voor het overige is deelname aan activiteiten van de vereniging voor eigen risico tenzij
anders bepaald door het bestuur.
Artikel 13. Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een
zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het
huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan
gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de
uitgebrachte geldige stemmen.
Artikel 14. Slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan
de leden.
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in
werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is
opgenomen.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging op 2 mei 2022.
Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter: Sikko Cleveringa

