Huishoudelijk reglement van studievereniging Helios
Vergaderreglement
Artikel 1
Leden hebben spreekrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Artikel 2
Het bestuur vergadert in principe wekelijks.

Artikel 3
Toegang tot de bestuursvergadering hebben:
Alle bestuursleden
Personen die door het bestuur zijn uitgenodigd. Zij kunnen voor de hele vergadering, of voor
bepaalde agendapunten worden uitgenodigd.

Artikel 4
Bestuursvergaderingen hebben een besloten karakter. Alle besproken onderwerpen blijven
vertrouwelijk, behalve de onderwerpen die een open karakter hebben en in aanmerkingen
komen voor publicatie en/of bespreking tijdens een ALV.

Artikel 5
Het bestuur roept op tot een ALV en doet dat op actieve wijze.

Artikel 6
Tijdens de jaarlijkse ALV komen de volgende punten ten minste aan de orde:
De notulen van de vorige vergadering;
Mededelingen van het bestuur;
Het bestuurlijk jaarverslag;
Het financieel jaarverslag;
Het verslag van de kascommissie;
De benoeming van de nieuwe kascommissie;
Het beleidsplan voor het komende jaar;
De begroting voor het komende jaar;
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Door het bestuur op de agenda geplaatste punten;
Door leden op de agenda geplaatste punten. Deze dienen binnen een door het bestuur te
stellen termijn schriftelijk aan de secretaris te zijn toegestuurd

De rondvraag
Artikel 7
Leden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie betrekking hebbende op
het punt dat aan de orde is. De voorzitter bepaalt hiervoor een geschikt moment.

Artikel 8
Deelnemers aan de vergadering moeten hun naam en handtekening op de presentielijst zetten.

Artikel 9
Stemmingen vinden in principe mondeling plaats.
Indien de vergadering beslist schriftelijk te stemmen, zorgt het bestuur ervoor dat er
voldoende stembiljetten aanwezig zijn.
Een kandidaat is gekozen als deze een meerderheid van de totaal uitgebrachte stemmen op
zich heeft verenigd.
Indien bij een eerste stemming tussen meer dan twee personen de stemmen staken, vindt een
herstemming plaats tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen.
Indien bij een tweede stemming tussen personen de stemmen opnieuw staken, beslist het lot.

Deelname aan activiteiten
Artikel 10
Leden en soms niet-leden kunnen zich schriftelijk inschrijven voor Helios-activiteiten. Indien
er sprake is van deelnamegeld, zal in sommige gevallen gevraagd worden aan niet-leden om
een hoger deelnamegeld te betalen dan leden.

Artikel 11
Het bestuur of de organiserende commissie (hierna te noemen ‘de commissie’) sturen een
ontvangstbevestiging aan de deelnamekandidaten.
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Artikel 12
Eenieder dient de eventuele kosten voor een Heliosactiviteit, tenzij anders aangegeven,
uiterlijk één week voor aanvang van de desbetreffende Heliosactiviteit op de rekening van
Helios over te maken.

Artikel 13
Eenieder die deelneemt aan een activiteit van Helios wordt verzocht deel te nemen met goed
gedrag. Bovendien wordt van ieder verwacht elkander met respect te bejegenen.
En eenieder die onwenselijk gedrag van een ander opmerkt, kan dit schriftelijk en/of
persoonlijk melden bij het bestuur van Helios.

Artikel 14
Personen die zich opgeven voor een activiteit, gaan daarmee een betalingsverplichting aan.
Wanneer men zich afmeldt voor een activiteit dient men een mail te sturen naar het
Heliosbestuur. Het bestuur of de commissie stuurt dan een ontvangstbevestiging van de
afmelding.
Geplaatste deelnemers en personen op de wachtlijst kunnen zich schriftelijk afmelden binnen
een door het bestuur of de commissie te stellen termijn. Indien zij zich binnen deze termijn
schriftelijk afmelden, vervalt de betalingsverplichting.
Indien er afmeldingen zijn, worden de vrijgekomen plekken volgens de selectiecriteria en
vanuit de wachtlijst opgevuld.
Indien een persoon op de wachtlijst staat na de plaatsingsprocedure, zich niet heeft afgemeld
van de wachtlijst binnen de door het bestuur of commissie gestelde termijn en er plek
vrijkomt op de deelnemerslijst, ontstaat er een betalingsverplichting voor deze persoon.
Indien de afmeldtermijn is verstreken en een deelnemer zich afmeldt, blijft zijn
betalingsverplichting bestaan. Deze betalingsverplichting vervalt indien er vervanging
gevonden is, waarbij de personen op de wachtlijst voorrang hebben om benaderd te worden.

Artikel 15
Bovenstaande regel geldt bij alle activiteiten tenzij anders vermeld bij de aankondiging van
een activiteit.
Wanneer er geen specifieke afmeldtermijn wordt aangegeven, zal deze termijn een week
bedragen.

Activiteiten en aansprakelijkheid
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Artikel 16
Elke beslissing van het bestuur en/of organisatoren van een Heliosactiviteit is definitief.

Artikel 17
De vereniging is niet aansprakelijk voor onverantwoordelijk gedrag van deelnemers aan
activiteiten. Dit houdt in dat Helios in geen geval aansprakelijk is voor beschadigingen die
worden aangericht tijdens Heliosactiviteiten en in geen geval verantwoordelijk voor eventuele
financiële schade die hieruit voortvloeit.
De vereniging is niet aansprakelijk voor verstoringen, annuleringen en wijzigingen in
activiteiten die buiten haar macht vallen. Zoals diefstal en/of beschadigingen van eigendom of
blessures die zijn opgelopen tijdens de activiteit.

Artikel 18
Deelnemers dienen de aanwijzingen van het bestuur en de commissie tijdens activiteiten op te
volgen.
Wanneer dit niet gebeurt, is het bestuur en/of organisatoren van een Heliosactiviteit,
gemachtigd de persoon en/of personen in kwestie aan te spreken en/of te verwijderen van de
desbetreffende Heliosactiviteit.

Artikel 19
Het gebruik en bezit van verdovende middelen is tijdens reizen ten strengste verboden, met
uitzondering van alcohol – indien dit volgens de wet legaal is – en noodzakelijke medicijnen.

Bestuurswisselingen
Artikel 20
Met ingang van academisch jaar 2017-2018 zet het zittende bestuur jaarlijks een commissie
op voor het voordragen van een nieuw bestuur, genaamd de sollicitatiecommissie.
De sollicitatiecommissie bestaat uit twee tot vier leden uit het zittende bestuur en één zittend
bestuurslid van een willekeurige andere studievereniging van de Universiteit van Amsterdam
(hierna te noemen ‘extern bestuurslid’).
Het zittende bestuur is autonoom omtrent de voordracht van de afvaardiging uit het zittende
bestuur voor de sollicitatiecommissie.
De sollicitatiecommissie heeft als doel het voordragen van een nieuw bestuur naar aanleiding
van sollicitaties voor dergelijke posities en handelt hierin zelfstandig.
De leden van het zittende bestuur die niet in de sollicitatiecommissie zitten mogen een
adviserende rol spelen in de selectie van de nieuwe bestuursleden.
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Contributiesysteem
Artikel 21
Om lid te worden van Studievereniging Helios moet u ingeschreven staan bij de Universiteit
van Amsterdam en aan de hand van een studentnummer kunnen aantonen dat u studeert.

Artikel 22
Een bachelorstudent betaalt bij inschrijving eenmalig een bedrag van €35,- als contributie
voor de rest van zijn/haar studietijd.
Een bachelorstudent is vanaf het moment van inschrijven drie jaar lid. Vroegtijdige opzegging
is mogelijk door het bestuur hierover te contacteren. Je krijgt in dit geval geen vergoeding van
de inschrijfkosten.

Artikel 23
Via de machtiging op het Word-Lid-formulier geeft u toestemming aan Studievereniging
Helios, Amsterdam om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank en uw bank
om doorlopend de desbetreffende bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van Studievereniging Helios, Amsterdam.
Na het verzenden van het Word-Lid-formulier ontvangt u binnen twee weken van Helios een
bevestigingsmail.

Privacy
Artikel 24
Leden van Helios geven bij inschrijving voor de vereniging toestemming aan het bestuur om
verstrekte persoonsgegevens te bewaren na het beëindigen van hun lidmaatschap.
Het bestuur van Helios is verplicht om verstrekte persoonsgegevens van (oud-)leden van
Helios te verwijderen als dit door het (oud-)lid verzocht wordt of als de wet dit voorschrijft.
Leden van Helios geven de vereniging toestemming om foto’s waarop zij verschijnen en
gemaakt zijn tijdens activiteiten van Helios te gebruiken voor haar eigen doeleinden.
Leden van Helios behouden ten alle tijden het recht om foto’s van zichzelf te laten
verwijderen uit de database van Helios. Het bestuur of de commissie is verantwoordelijk voor
de verwijdering van de foto’s.

Verspreiding Statuten en Huishoudelijk Reglement
Artikel 25
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Nieuwe leden worden geacht de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen.
Het bestuur is verplicht leden die daarom vragen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
te verstrekken.
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