FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

Huishoudelijk Reglement
(aanvullend op de statuten d.d. 6 juni 1990)
Artikel 1 Begripsbepaling
De volgende afkortingen worden in dit HR gebruikt:
-AVV:
-FVOG:

Algemene Verenigingen Vergadering
FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

Artikel 2 Lidmaatschap
2.1

Lidmaatschap van het FVOG staat open voor studie- en faculteitsverenigingen die
verbonden zijn aan de Rijksuniversiteit Groningen.

2.2

Aanmelding is schriftelijk mogelijk bij het bestuur. Hierbij dienen de volgende gegevens
aangeleverd te worden:
-volledige naam vereniging
-oprichtingsjaar
-naam en functie huidige bestuurders
-maand waarin de bestuurswissel plaats vind
-actueel ledenaantal en aantal actieve leden
-KVK-nummer
-bankgegevens
-adresgegevens
Deze gegevens dienen door de verenigingen zelf op de website ingevoerd en
onderhouden te worden.

2.3

Voor het berekenen van de hoogte van de contributie en het bepalen van het stemrecht
wordt slechts rekening gehouden met die leden van een studievereniging die student
zijn aan de Rijksuniversiteit Groningen in het desbetreffende verenigingsjaar. In
voorkomende gevallen worden studenten van de Hanzehogeschool ook meegerekend
voor de berekening van de contributie en het bepalen van het stemrecht van een
vereniging bij het FVOG. Alumni worden hiermee uitdrukkelijk uitgezonderd.

2.4

De contributie dient elk jaar vóór 1 oktober betaald te worden. Wanneer de contributie
niet tijdig ontvangen is houdt het bestuur zich het recht voor het stemrecht van de
betreffende vereniging in te trekken totdat de betaling is voldaan.
De hoogte van de contributie wordt weergegeven in de volgende tabel:
Categorie
1
2
3
4

Ledenaantal
<150
151-500
501-1000
1001-2000
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Contributie
€0,€18,75
€37,50
€75,-

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen
5
6
2.4

2001-4000
4000>

€112,50
€225,-

Opzegging dient schriftelijk vóór 1 mei te geschieden. Wanneer het lidmaatschap niet
voor deze datum opgezegd is dient de vereniging de contributie voor het daaropvolgende
bestuursjaar alsnog te betalen.

Artikel 3 Bestuurssamenstelling
3.1

Het kandidaatsbestuur wordt door middel van een open sollicitatieprocedure door het
zittende bestuur samengesteld.

3.2.1 In het geval dat er middels de open sollicitatieprocedure geen kandidaatsbestuur gevormd
kan worden zal er een beroep op de aangesloten verenigingen worden gedaan om
bestuursleden te leveren.
3.2.2 De verenigingen waarop een beroep zal worden gedaan kunnen alleen betalende leden
zijn.
3.2.3 Op elke laatste AVV van het jaar zal er een lijst vastgesteld worden waarop de
verenigingen gerangschikt zijn. De verenigingen die bovenaan staan kunnen gevraagd
worden om een bestuurder te leveren.
3.2.4 Wanneer een vereniging een bestuurder heeft geleverd zal deze weer onderaan de lijst
geplaatst worden. Nieuwe verenigingen beginnen ook onderaan de lijst, zij het hoger dan
verenigingen die het jaar ervoor een bestuurder hebben geleverd.
3.3

Het bestuur neemt, naast de standaard werkzaamheden per functie, de volgende taken op
zich:
-organiseren van Discussiemiddagen al naar gelang behoefte en noodzaak
-organiseren van EHBO-cursussen al naar gelang behoefte en mogelijkheid
-organiseren van een Besturendag al naar gelang behoefte en mogelijkheid

A rtike l 4 A V V ’s
4.1

Leden van het FVOG conformeren zich aan bij stemming genomen besluiten van de
AVV.

4.2

Alleen betalende verenigingen kunnen hun stem uitbrengen tijdens AVV’s. De
stemverhoudingen zijn weergegeven in de volgende tabel:
Categorie
1
2
3
4
5
6

Ledenaantal
<150
151-500
501-1000
1001-2000
2001-4000
4000>
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Aantal stemmen
0
1
2
3
4
5

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen
4.3

Relevante stukken voor de AVV zullen tenminste 7 dagen voor aanvang beschikbaar
gemaakt worden.
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