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Huishoudelijk Reglement der Koepelvereniging LETO d.d. 4
april 2021

Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld ter Algemene Ledenvergadering van
Koepelvereniging LETO (hierna LETO) op vier april tweeduizend eenentwintig,
behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op negentien
juli  tweeduizend ach�ien.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Beginbepalingen

1. Deze bepalingen zijn van toepassing op leden van leden alsmede eenieder die

gebruik maakt van de faciliteiten die de vereniging biedt;

2. In die gevallen waarin dit reglement, noch de statuten, noch de wet voorzien,

of indien verschil van mening bestaat over de zin van dit reglement, beslist het

bestuur en doet hiervan mededeling in de eerstvolgende Algemene

Ledenvergadering (hierna ALV);

3. Dispensatie van dit reglement kan worden verleend indien de ALV zich er met

een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen voor

verklaart, of in spoedeisende gevallen door het bestuur, dat hiervoor

verantwoording schuldig is aan de eerstvolgende ALV;

4. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten worden goedgekeurd in

een ALV, door een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig

uitgebrachte stemmen;

5. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring door de ALV. Na

dit tijdstip vervallen alle vroegere reglementen en verordeningen.

Koepelvereniging LETO
Pagina 1 van 5



Koepelvereniging LETO
Erasmusplein 1, postvak 6e verdieping

6525 HT Nijmegen
leto@student.ru.nl

LIDMAATSCHAP
Artikel 2 – Leden

1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn studieverenigingen van de

Faculteit der Le�eren (hierna leden) zoals omschreven in artikel 4, lid 1 van de

statuten;

2. Het bestuur kan andere stichtingen en verenigingen toelaten als lid (hierna

begunstigers);

3. Het staat het bestuur vrij aan de leden, of leden van leden, met toestemming

van de ALV, een bijdrage te verlangen voor deelname aan een door de

vereniging ontplooide activiteit;

4. Het staat leden van leden altijd vrij om een door de vereniging georganiseerde

activiteit bij te wonen, ook wanneer het lid van de vereniging ervoor kiest niet

deel te nemen aan de organisatie en promotie van desbetreffende activiteit.

5. Begunstigers hebben dezelfde rechten en plichten als leden, maar hebben geen

stemrecht op de ALV.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN (ALV’S)
Artikel 3  – Algemene bepalingen

1. Ieder lid kan voor of aan het begin van de vergadering agendapunten

aandragen. De ALV beslist welke van deze punten zullen worden behandeld;

2. De voorzi�er van LETO heeft het recht om in het belang van LETO de ALV

voor onbepaalde tijd te schorsen. De voorzi�er legt hierover verantwoording af

aan het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering;

3. Ieder lid heeft het recht de ALV voorafgaand aan een stemming te laten

schorsen om, desgewenst in besloten sfeer, te overleggen.
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Artikel 4  – Toegang en spreekrecht
1. Toegang tot de ALV is enkel voorbehouden aan hen, zoals beschreven in artikel

15, lid 1 van de statuten;

2. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft recht tot spreken. In een

vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld heeft het

geschorste lid het recht om in die vergadering het woord te voeren.

3. Toelating van andere dan de in bovenstaand lid bedoelde personen, die op

uitnodiging van het bestuur aanwezig worden geacht op de ALV, wordt in

beginsel stilzwijgend goedgekeurd door de ALV, tenzij deze over de

toetreding bezwaar wil aantekenen middels een motie, conform artikel 15, lid

2 van de statuten. Deze personen hebben geen spreekrecht, tenzij het bestuur

hen het woord geeft.

Artikel 5  – Stemprocedure
1. Elk lid heeft één (1) stem ter ALV;

2. Bij stemming kunnen de ter vergadering aanwezige of bij volmacht

vertegenwoordigde leden vóór of tegen het voorstel stemmen, of zich van

stemming onthouden, waarbij het voorstel zo dient te worden geformuleerd

dat  een stem tegen behoud van de status quo betekent;

3. Indien een stemming over personen geschiedt, vindt er te allen tijde een

gesloten stemming plaats;

4. Een machtiging voor een ander stemgerechtigd lid dient, ondertekend door

zowel de stemgerechtigde en de -gemachtigde, uiterlijk vijftien (15) minuten

voor aanvang van de ALV per mail bij het bestuur te zijn ingediend;

5. Een stemgerechtigd lid kan voor ten hoogste één (1) ander stemgerechtigd lid

als gevolmachtigde optreden.
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BESTUUR
Artikel 6  – Bestuurstaken

1. Het bestuur dient te handelen in het belang van de vereniging en signaleert

problemen die zich voordoen binnen de Faculteit der Le�eren , aangaande de

leden;

2. Het bestuur dient zich op de hoogte te stellen van de statuten en reglementen

van de vereniging en erop toe te zien dat deze nageleefd worden;

3. Het bestuur is in alle gevallen verantwoording verschuldigd aan de ALV;

4. Het bestuur dient eens per jaar een beleidsplan en begroting goed te laten

keuren door de algemene vergadering;

5. Het bestuur houdt de secretariële administratie bij;

6. Het bestuur houdt de financiële administratie bij en beheert de geldelijke

middelen;

7. Het bestuur tracht tijdig gedegen opvolgers te vinden.

COMMISSIES

Artikel 7  – Algemene bepalingen
1. Commissies bestaan uit leden van lidverenigingen;

2. Commissies zijn belast met het organiseren van een deel van de taken van het

bestuur, zoals bedoeld in artikel 11, lid 3 van de statuten. Zij hebben daarvoor

de beschikking over een deel van de gelden van de vereniging. De groo�e

hiervan wordt in de begroting vastgelegd;

3. Commissies zijn voor al hun bezigheden verantwoording schuldig aan het

bestuur;

4. Leden van commissies hebben toegang tot de algemene vergaderingen en

hebben daar een adviserende stem.
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Artikel 8  – Kascommissie
1. LETO wordt bijgestaan door de Kascommissie (hierna KasCo), zoals bedoeld in

de statuten artikel 13, lid 4 tot en met 6;

2. In de KasCo dienen minimaal twee (2) leden van leden zi�ing te nemen, van

wie minimaal één (1) persoon penningmeester is (geweest).
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