
 
Huishoudelijk reglement Leidschendamse Business Club (LBC)                  
Artikel 01, algemene bepalingen 
 
01. De vereniging genaamd Leidschendamse Business Club (LBC) , hierna te noemen “de 

vereniging” is bij notariële akte opgericht op 14 maart 2003 en is gevestigd te Leidschendam – 
Voorburg, adres: Helling 14, 2265 BH Leidschendam-Voorburg. 

 
02. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten 

van de vereniging , zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij 
notariële akte op14 maart 2003. 

 
Artikel 02, leden 
 
a. De vereniging bestaat uit: 

- Leden 
- Fundleden 
- Ereleden 

b.  
Leden kunnen in categorieẽn worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. 
Een fund-lid is een tweede lid van een bedrijf, die voor de helft van het contributiebedrag in de 
LBC participeert. 

 
Artikel 03, Ereleden 
 

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met een 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen 
geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt 
gelijkgesteld degene aan wie de titel “ere-voorzitter” is verleend.   

 
 
Artikel 04, het lidmaatschap 
 
01. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding uit eigener beweging, hetzij direct , hetzij 

indirect. Deze aanmelding wordt gecommuniceerd en genotuleerd tijdens een 
bestuursvergadering. Het bestuur neemt de kandidaatstelling in ontvangst en legt die zonodig 
voor aan de leden. Vóór de volgende bijeenkomst dient het aspirant-lid zich aan te melden en 
wordt vervolgens geaccepteerd als lid. 

 
02. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de 

secretaris te verstrekken formulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam bedrijf, 
naam van het lid, voorna(a)m(en) (voluit) , adres zakelijk en privé, evenzo van beiden 
postadres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, mobiele telefoon, faxnummer, e-mail, 
internet site, alsmede naam partner en de geboortedata van lid en partner, voorna(a)m(en) 
(voluit) 
De aanmelder conformeert zich door ondertekening van het formulier aan de afspraken 
gemaakt in de oprichtingsvergadering van 20 november 2002. 

 
03. Van elke bedrijfstak / instelling worden slechts twee leden als lid toegelaten. 
 
 
Artikel 05, Contributie en verenigingsjaar  
 
01. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de  algemene 

ledenvergadering wordt vastgesteld          
02. Het fundbedrag is vastgesteld op de helft van het contributiebedrag dat voor de leden per jaar          

geldt. 
03. Het verenigingsjaar loopt parallel aan het kalenderjaar. 
04.       Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
05.       Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de  
 contributie voor het hele jaar verschuldigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Artikel 06, het dagelijks bestuur 
 
01. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks                        

bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen                                   
worden uitgesteld. 

02. Taken van de voorzitter: 
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;  
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een         
ander bestuurslid heeft vergedragen. 

03. Taken van de secretaris: 
a, voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, 
ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te 
houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.  
b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem 
van verenigingswege zijn toevertrouwd;  
c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;  

       d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten 
       en reglementen;  

       e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen 
       van alle leden en ere-leden zijn opgenomen. 

04. Taken van de penningmeester: 
a. beheert de gelden van de vereniging; 
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle                   
door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven; 
c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; 
d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de                                      
voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, 
is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde 
taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; 
e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over 
de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en 
een begroting voor het lopende verenigingsjaar.  

 
Artikel 07, bestuursverkiezing 
 
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden 
volgens het onderstaand rooster. Ie jaar: voorzitter en (de commissarissen van de 
........... commissie) de bestuursleden ....... 
2e jaar: secretaris en (de commissarissen van de 
........... commissie) de bestuursleden ....... 
3e jaar: penningmeester en (de commissarissen van de 
........... commissie) de bestuursleden ....... 
 
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten 
dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half) jaarlijkse vergadering waarin de 
bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling 
door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan 
verbonden procedure. 
3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te 
worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient 
vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat 
eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. 
 
Artikel 08,.De benoeming tot lid van een commissie 
 
De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of 
tot de opdracht is volbracht of ingetrokken. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de 
samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze 
instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement. 
Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn 
werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald. 
Een commissie vergadert zo;dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit 
wenselijk achten. 
Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft 
ingesteld. 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Artikel 09, representatie (zie ook statuten) 
 
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris 
hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties 
verstrekt: 
a huwelijk van een lid; 
b geboorte zoon/dochter van een lid: 
c tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur; 
d tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis; 
e bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(el of kind; 
f bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid; 
g bij het 12/1/2, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid; 
h overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur. 
 
Artikel 10, sponsoring 
 
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsoring. 
 
Artikel 11, wijziging van het huishoudelijk reglement 
 
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering, waartoe wordt 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, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de feden aanwezig is. Indien dit quorum 
niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden 
waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het 
huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige 
stemmen.  
 
 
Artikel 12, 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 verslag waarin de tekst van het reglement is opgenomen. 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ........... 
Namens het bestuur van de vereniging. 
 
De voorzitter:      De secretaris: 
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