VERENIGING VAN BROUWERIJ-ARTIKELEN VERZAMELAARS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Algemeen
Art. 1

De “Vereniging van Brouwerij Artikelen Verzamelaars” is een rechtspersoon en staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. V 4041172.

Art. 2

De vereniging heeft tot doel de contacten te bevorderen tussen verzamelaars van brouwerij-artikelen,
maar ook tussen personen die zich voor brouwerij-artikelen, het brouwwezen en/of de historie daarvan
interesseren.

Art. 3

De vereniging werkt conform haar statuten, het huishoudelijk reglement, besluiten genomen tijdens de
Algemene Ledenvergadering en tijdens bestuursvergaderingen.

Art. 4

De statuten zijn op verzoek ter inzage bij elk bestuurslid, het Huishoudelijk Reglement is in bezit van
ieder lid, de notulen van de Algemene Ledenvergadering alsmede relevante besluiten genomen tijdens
bestuursvergaderingen worden gepubliceerd in het verenigingstijdschrift, het BAV-Journaal.

Lidmaatschap
Aanmelding
Art. 5

1.
2.

Art. 6

1.

2.
3.

Toetreding als lid van BAV kan plaats vinden per 1 januari en per 1 juli van het jaar. Op het
aanmeldingsformulier dient de gewenste datum van toetreding ingevuld te worden.
Het bestuur beslist over de toelating.
Na toelating als lid en betaling van het beschuldigde lidmaatschapsgeld zal het nieuwe lid
worden opgenomen in het ledenbestand en zal een lidmaatschapsnummer worden toegekend.
Vanaf dit moment is er sprake van een lidmaatschap van BAV.
Teven zal dan een lidmaatschappaspoort worden verstrekt/toegestuurd waarop het nieuwe
lid het lidmaatschapsnummer, pasfoto en de andere gegevens moet invullen.
Bij de onder art. 6 lid 2 genoemde bescheiden wordt ook een exemplaar van het Huishoudelijk
Reglement toegestuurd.

Beëindiging
Art. 7.

1.
2.

3.a

b
4.

5.

6.

Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lidmaatschap, overlijden, of door ontzetting uit
het lidmaatschap door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid zelf kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen
geschieden. Dit moet schriftelijk gebeuren en de opzegging moet uiterlijk 2 maanden voor het
begin van het nieuwe contributiejaar door BAV ontvangen zijn.
Indien het lid drie maanden achter is met het betalen van de contributie en op het schriftelijk
verzoek van de vereniging tot het voldoen aan de betalingsverplichting niet heeft gereageerd,
kan worden aangenomen dat geen interesse meer aanwezig is voor het lidmaatschap en kan
het betreffende lidmaatschap door het bestuur worden opgezegd.
Indien er achterstand is in de betaling van de beschuldigde contributie bestaat er geen recht
op gratis toezending van het verenigingsblad.
Het na opzegging opnieuw aanmelden en toetreding tot de vereniging is mogelijk mits eventueel
achterstallige contributie, ontstaan tijdens de afgesloten lidmaatschapsperiode, vooraf wordt
voldaan.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging of de
reputatie daarvan op onredelijke wijze benadeelt.
Wanner het lidmaatschap in de loop van het contributiejaar eindigt blijft de jaarlijkse contributie
voor het gehele bedrag door het lid verschuldigd, ongeacht de reden of oorzaak van de
beëindiging van het lidmaatschap.

Contributie
Art. 8

1.
2.
3.

De verschuldigde contributie dient eenmaal per jaar vooruitbetaling plaats te vinden.
Ereleden zijn gevrijwaard van contributiebetaling.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd.

BAV-Journaal
Art. 9

Het clubblad van de vereniging draagt als naam “BAV-Journaal”.

Art. 10 1.
2.
3.

Het BAV-Journaal wordt in principe 6 keer per jaar uitgegeven.
De verschijningsdata liggen in principe in het begin van de even maand.
Er zullen geen herdrukken van BAV-Journaals plaatsvinden.

Art. 11

Met ingang van de datum waarop het lidmaatschap is ingegaan heeft het lid recht op gratis
toezending van het BAV-Journaal.

Art. 12 1.

Ruil-advertenties in het BAV-Journaal voor leden zijn gratis, maar deze kunnen door de
redactie ingekort worden indien zij dit nodig acht.
Voor commerciële advertenties zijn tarieven te bevragen bij het daarvoor verantwoordelijke
bestuurslid.

2.

Art. 13 1.
2.

Voor publicaties welke voorzien zijn van de naam van de auteur neemt de redactie geen
verantwoordelijkheid.
De mening van de auteur hoeft niet met de mening van de redactie overeen stemmen.

Contacten buiten de vereniging
Art. 14 1.

2.

Art. 15 1.

2.

Art. 16 1.

2.

Art. 17 1.
2.

Ieder lid van BAV is gerechtigd zijn lidmaatschap naar buiten kenbaar te maken door
bijvoorbeeld het vermelden van de tekst “lid van BAV” in een briefhoofd. Dit om de serieuze
aanpak van zijn hobby te onderstrepen.
Het z.g. “namens BAV’ benaderen van brouwerij, verenigingen of andere instanties met als
doel het verkrijgen van informatie en/of brouwerijartikelen materialen is niet toegestaan.
Uitzonderingen hierop zijn omschreven in het huishoudelijk reglement: artikel 15 lid 2, in
artikel 16 lid 2 en in artikel 17 lid 2.
Het optreden als representant van de vereniging is voorbehouden aan het bestuur en in het
bijzonder aan de voorzitter, wiens taak het o.a. is de vereniging te vertegenwoordigen naar
buiten.
Door het bestuur kan een ander persoon schriftelijk worden gevolmachtigd om voor een
bepaald en/of een bepaalde situatie voor BAV bepaalde representatieve taak te vervullen.
Het voeren van correspondentie namens de vereniging is voorbehouden aan het bestuur en in
het bijzonder aan de secretaris, wiens taak het o.a. is de correspondentie voor de vereniging
te verzorgen.
Door het bestuur kan een ander persoon schriftelijk worden gevolmachtigd om voor een
bepaald geval en/of een bepaalde situatie namens BAV bepaalde correspondentie te voeren.
Contacten met brouwerijen en andere bedrijven binnen het brouwwezen zullen middels de
bestuursleden onderhouden worden.
Wordt hiervan afgeweken, dan zal de betreffende persoon van het bestuur een schriftelijke
volmacht ontvangen waarin de bevoegdheid tot optreden namens BAV nauw omschreven.

Dit reglement is het laatst gewijzigd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 februari 2001 in Breda, en is
gepubliceerd in BAV-Journaal nr.2/2001.

