Huishoudelijk reglement
1. Bestuur
1.1. Het bestuur kan naast de voorzitter, secretaris en penningmeester worden aangevuld met:
1.1.1.Bestuurslid communicatie, belast met alle externe en interne communicatie
1.1.2.Bestuurslid sponsoring, belast met het werven van sponsorgelden
1.2. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig geacht.
1.3. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen voor bedragen tot € 500,- incl. btw per jaar. Grotere
uitgaven kunnen slechts met goedkeuring van de ALV plaatsvinden.
2. Algemene Leden Vergadering (ALV)
2.1. Er zal tenminste twee maal per jaar een ALV bijeen worden geroepen.
2.2. Deze zullen worden gehouden:
2.2.1.in het tweede kwartaal, alwaar o.a. de financiële verantwoording over het voorgaande jaar
zal plaatsvinden,
2.2.2.in het laatste kwartaal, alwaar o.a. de sponsorbijdrage en lidmaatschapsgelden voor het
komende verenigingsjaar zullen worden vastgesteld.
2.3. Overige vergaderingen worden door het bestuur op basis van behoefte vastgesteld.
3. Lidmaatschap
3.1. Er geldt één lidmaatschap per kind dat sociocratisch onderwijs bij LOS Deurne volgt waar hij/zij de
ouder(s) of verzorger(s) van is/zijn.
3.2. Een lid heeft bij stemmingen één stem per lidmaatschap.
3.3. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar.
3.4. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk.
3.5. Het lidmaatschap wordt beëindigd zodra het kind waarvoor het lidmaatschap geldt niet langer
sociocratisch onderwijs bij LOS Deurne volgt.
4. Lidmaatschapsgelden
4.1. Bij inschrijving wordt een inschrijfgeld van € 15,- in rekening gebracht.
4.2. De leden zijn gehouden jaarlijks per lidmaatschap een door de ALV vastgestelde contributie te
voldoen. Deze contributie dient ter dekking van de verenigingskosten.
4.3. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal lidmaatschappen dat een lid heeft. De
hoogte van de contributie is voor 2018 als volgt vastgesteld:
1 lidmaatschap: € 15,2 lidmaatschappen: € 25,3 lidmaatschappen: € 35,4 of meer lidmaatschappen: € 45,4.4. De penningmeester maakt jaarlijks voorafgaand aan het verenigingsjaar een begroting voor het
bepalen van de verenigingskosten.
4.5. De contributies en eventuele inschrijfgelden zullen bij het begin van het verenigingsjaar worden
geïnd door middel van automatische incasso.
4.6. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde contributies en inschrijfgelden.
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5. Sponsorcontracten
5.1. In het vierde kwartaal wordt het sponsorbedrag vastgesteld dat voor het komende kalenderjaar
aan Stichting LOS Deurne zal worden verstrekt. Dit bedrag zal door Filos aan Stichting LOS Deurne
worden gegarandeerd middels een sponsorcontract.
5.2. Filos streeft ernaar het gegarandeerde bedrag volgens het sponsorcontract voorafgaand aan het
kalenderjaar gereserveerd te hebben.
5.3. De leden zullen elk een evenredig deel per lidmaatschap van het benodigde sponsorbedrag
bijdragen. Dit zal in individuele sponsorcontracten tussen de leden en Filos worden
overeengekomen.
5.4. Leden die noodzakelijk een reductie op de bijdrage wensen, kunnen hiervoor een gemotiveerd
verzoek bij het bestuur indienen.
5.5. Uiterlijk einde van het vierde kwartaal voorafgaand aan het volgende kalenderjaar worden de
bijdragen per lid bepaald.
5.6. Betaling van de bijdragen geschiedt via automatische incasso voorafgaand aan de periode waar de
betaling op van toepassing is. Er kan gekozen worden voor incasso per maand, kwartaal, half jaar
of jaar.
5.7. Afwijkingen op de wijze van betalen zijn slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk en dienen
expliciet te worden goedgekeurd door het bestuur.
6. Fiscale aspecten
6.1. Leden die kiezen voor het fiscaal aantrekkelijk voldoen van het sponsorbedrag in de vorm van
giften doen dit geheel op eigen verantwoording.
7. Activiteiten
7.1. De leden van de vereniging zullen naast het bijdragen aan de sponsorgelden tevens actief
meewerken aan activiteiten op het gebied van promotie van Filos en het sociocratisch onderwijs,
alsmede werving van sponsorgelden.
7.2. Jaarlijks zullen commissies worden benoemd op het gebied van deze verschillende activiteiten.
8. Persoonlijke gegevens
8.1. Uw persoonlijke gegevens worden door de vereniging uitsluitend voor verenigingsgerelateerde
activiteiten gebruikt.
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