Opgericht 26 oktober 1964
KvK 40321476

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De afkorting van de naam SMALFILM EN VIDEOGROEP DORDRECHT is SGD.
DOEL EN GRONDSLAG
Artikel 2
1. Het alleen en/of in clubverband maken van diverse filmproducties.
2. Het voor andere culturele groeperingen en/of verenigingen om niet maken van films.
LIDMAATSCHAP
RECHTEN VAN LEDEN EN DONATEURS

Artikel 3
1. De leden en ereleden hebben recht om:
a. deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, mits men
voldoet aan de voor die activiteiten gestelde voorwaarden.
b. zitting te nemen in het bestuur of commissies, indien ze daarvoor worden gekozen.
c. op de algemene vergaderingen aan de beraadslagingen deel te nemen, voorstellen te
doen en stemming te vragen.
d. hun stem uit te brengen op de algemene vergaderingen.
e. gebruik te maken, binnen de gestelde en te stellen voorwaarden, van de faciliteiten
van de vereniging.
f. het verenigingsorgaan te ontvangen.
g. een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement, de ledenlijst en de
wedstrijdreglementen te ontvangen.
h. een introducé mee te nemen, als het bestuur hiervoor toestemming heeft gegeven.
2. Donateurs hebben het recht om:
a. het verenigingsorgaan te ontvangen.
b. deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, waarvoor het
bestuur ze uitnodigt.
TOELATING
Artikel 4
1. Een belangstellende heeft het recht om twee maal een clubactiviteit bij te wonen, alvorens
te besluiten zich als lid aan te melden.
2. Ieder lid heeft kennisgenomen van het door de SGD gevoerde privacybeleid gebaseerd op
de geldende privacywetgeving. Hiervoor ondertekent men een door de SGD opgesteld
formulier.
CONTRIBUTIE / BIJDRAGE
Artikel 5
1. De leden worden verdeeld in drie contributiecategorieën:
a. leden, die de volledige contributie betalen.
b. leden, die gezinskorting krijgen, omdat zij behoren tot het gezin van een lid, zoals
bedoeld in lid 1a van dit artikel.
c. ereleden, die vrijgesteld zijn van contributie aan de SGD.
2. De donateurs betalen tenminste een door de vereniging vast te stellen minimum bijdrage.
3. De contributie of bijdrage dient voor 1 januari van het nieuwe boekjaar voldaan te
worden.
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BESTUUR
Artikel 6
1. Bestuursleden treden om de drie jaar af volgens een door de algemene vergadering
vastgesteld wisselschema.
2. Een lid, dat zichzelf tegenkandidaat stelt voor een bestuursfunctie, moet dit schriftelijk
kenbaar maken aan het bestuur vóór de aanvang van de vergadering.
3. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt, die na goedkeuring op de
eerstvolgende bestuursvergadering door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
KASCOMMISSIE
Artikel 7
1. De kascommissie bestaat uit twee leden. Daarnaast wordt een reservelid benoemd.
2. Ieder jaar treedt een lid af en neemt het reservelid zijn/haar plaats in. In zijn/haar plaats
wordt een nieuw reservelid gekozen.
3. Men heeft maximaal twee jaar zitting in de kascommissie.
ALGEMENE VERGADERING, BESLUITVORMING
Artikel 8
1. Onder “volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen” wordt verstaan: de helft
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen + 1.
2. Onder “absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen” wordt verstaan: de helft plus
de helft, ofwel driekwart van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
ALGEMENE VERGADERING, NOTULEN
Artikel 9
1. De notulen van de algemene ledenvergadering worden ter goedkeuring aan de
eerstvolgende ledenvergadering voorgelegd.
2. De door de algemene ledenvergadering goedgekeurde notulen worden door de voorzitter
en secretaris ondertekend.
Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 5 maart 2019.
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