HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Hoofdstuk I: Definities
Artikel 1
a) Student: een ingeschrevene bij de Radboud Universiteit te Nijmegen;
b) Algemene Ledenvergadering: de Algemene Ledenvergadering van asap, hierna te
noemen: ALV;
c) Bestuur: het bestuur van asap;
d) Huishoudelijk Reglement: het Huishoudelijk Reglement van asap, hierna te
noemen: HR;
e) Statuten: de Statuten van asap.

Hoofdstuk II: Leden
Artikel 2
a) Middels het lidmaatschap stemt een lid tevens in met de doelen van de
organisatie.
b) Leden die een vertegenwoordigende functie namens de organisatie bekleden
dienen dit te doen in lijn met de doelen en uitgezette lijn van de organisatie.

Artikel 3
Regels omtrent het lidmaatschap:
a) Het lidmaatschap wordt verworven op het moment dat het lid als zodanig door
het bestuur of de ALV is toegelaten met inachtneming van de bepalingen in artikel
4 van de statuten;
b) Leden die gedurende het jaar het lidmaatschap hebben verworven, kunnen een
door het bestuur vastgestelde reductie op de contributie krijgen;
c) Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij het lid zijn of haar
lidmaatschap opzegt voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar en/of
afstudeert;

Hoofdstuk III: ALV
Artikel 4
Algemene bepalingen:
a) De algemene ledenvergadering is openbaar. Het recht om te spreken is
voorbehouden aan leden. De ALV kan per agendapunt aan andere personen dan
leden de bevoegdheid tot spreken verlenen;
b) De ALV kan besluiten een deel van de vergadering besloten te verklaren;
c) In gevallen waarbij de positie of het functioneren van personen ter discussie staat
dient dat deel van de vergadering in besloten zitting voortgezet te worden;
d) De bestuursvoorzitter dient er zorg voor te dragen dat de Statuten en het HR bij
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elke algemene ledenvergadering aanwezig zijn;
e) De bestuursvoorzitter is belast met de handhaving van de orde van de algemene
ledenvergadering. De bestuursvoorzitter kan eenieder die volhardt in het
verstoren van de orde verwijderen of doen verwijderen voor de duur van de
vergadering.
f) De notulen van het ter algemene ledenvergadering verhandelde, zoals bedoeld in
artikel 13 lid 3 van de statuten, dienen een inzichtelijk en bondig verslag te zijn van
de besluitvorming.

Artikel 5
Stemmingen:
a) De stemmogelijkheden zijn: voor, tegen, blanco en onthouding;
b) Indien door de ALV geen stemming over een voorstel wordt gewenst, wordt het
voorstel per acclamatie aangenomen;
c) Met betrekking tot voorstellen is de stemvolgorde als volgt: er wordt eerst gestemd
over voorstellen die het meest afwijken van de huidige situatie en daarna over
voorstellen die minder sterk afwijken van de huidige situatie. Bij twijfel over de
verstrekkendheid beslist de bestuursvoorzitter;
d) Met betrekking tot de stemming over amendementen is de stemvolgorde als volgt:
eerst eventueel subamendement, daarna het amendement en ten slotte het
voorstel zelf;
e) Alle stemmingen betreffende zaken geschieden mondeling, tenzij de
bestuursvoorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, gehoord de
vergadering. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes;
f) Stemming over personen geschiedt immer schriftelijk;
g) Herroeping van een stem is niet mogelijk;
h) Indien over de uitslag van een stemming onduidelijkheid bestaat kan de
bestuursvoorzitter terstond overgaan tot herstemming.

Hoofdstuk IV: Bestuur
Artikel 6
Benoemingen:
a) De ALV neemt bij de benoeming van het bestuur een besluit ter goedkeuring dan
wel afkeuring van de voordracht van de sollicitatiecommissie;
b) Indien de voordracht is afgewezen vindt er per kandidaat een stemming plaats, de
uitslagen worden gelijktijdig bekend gemaakt. Indien de voordracht wordt
goedgekeurd vindt stemming plaats over kandidaten die niet in de voordracht zijn
opgenomen. Kandidaten worden bij meerderheid van stemmen benoemd;
c) Bij het staken van stemmen waarbij het totaal van gekozen personen meer dan
het in de Statuten opgenomen maximum bedraagt, vindt er een herstemming over
deze personen plaats;
d) Bestuursleden zijn bij aftreden terstond herkiesbaar;
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e) Bestuursleden zijn in beginsel aangesteld voor de duur van één verenigingsjaar.

Artikel 7
Verantwoordelijkheden:
a) Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de ALV
vastgestelde beleid;
b) Het bestuur draagt zorg voor het dagelijks bestuur van de vereniging, de
coördinatie van secties, de continuïteit van de financiële middelen middels een
evenwichtig financieel beleid en de continuïteit binnen de vereniging door
vacatures kenbaar te maken en te zorgen voor een goede overdracht;
c) Het bestuur is belast met het opstellen van een beleidsplan, een begroting, een
jaarverslag en een financieel jaarverslag;
d) Tot zorg van de voorzitter behoren de externe vertegenwoordiging van de
vereniging en de coördinatie van de taken van het bestuur;
e) Tot zorg van de secretaris behoren de verwerking en de beantwoording van post,
de notulering van vergaderingen, de ledenadministratie en het archiveren van
relevante documenten;
f) Tot zorg van de penningmeester behoren het opstellen van een financieel
jaarverslag en een begroting, aanvragen van subsidies en andere acquisitie, de
financiële administratie en de financiële handelingen van de vereniging;
g) De algemene ledenvergadering en de bestuursvergadering dienen te worden
genotuleerd;
h) Het beleidsplan en het jaarverslag zijn openbaar en dienen gedurende de
wettelijke termijn van zeven jaren te worden bewaard;
i) Het bestuur is verplicht relevante informatie met betrekking tot de vereniging aan
leden toe te doen komen.

Hoofdstuk V: Raad van Advies
Artikel 8
Doel, taken en bevoegdheden:
a) De Raad van Advies heeft als doel de organen van de vereniging bij te staan om de
continuïteit van beleid binnen de vereniging te waarborgen;
b) Hiertoe vergadert de Raad van Advies met het bestuur wanneer hij of het bestuur
dat nodig acht.
c) De Raad van Advies kan voorts gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de
ALV en aan het bestuur;

Artikel 9
Samenstelling, benoeming en ontslag:
a) De Raad van Advies bestaat uit ten minste drie personen;
b) Leden van de Raad van Advies worden door de ALV benoemd voor een termijn van
twee jaar. Deze benoeming vindt plaats op dezelfde ALV waar het bestuur zijn
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halfjaarverslag presenteert, tenzij er zwaarwegende redenen bestaan om hiervan
af te wijken. Leden van het bestuur kunnen geen plaats nemen in de Raad van
Advies;
c) Een kandidaat dient zich te melden bij het bestuur, dat deze kandidatuur zonder
advies voorlegt aan de ALV;
d) Een lid van de Raad van Advies wordt ontslagen door de ALV bij het verstrijken van
zijn of haar zittingstermijn, op verzoek van het lid of indien de ALV dit wenselijk
acht;
e) Tijdens de ALV waar het bestuur zijn halfjaarverslag presenteert, geven de
individuele leden van de Raad van Advies aan of zij bereid en in staat zijn om hun
functie te blijven vervullen. Voorafgaand aan deze ALV hebben de leden van de
Raad van Advies onderling geëvalueerd hoe de Raad van Advies functioneert. De
Raad van Advies deelt zijn bevindingen uiterlijk twee weken voor deze ALV met het
bestuur.
f) Benoeming tot lid van het bestuur of beëindiging van het lidmaatschap door het
bestuur leidt automatisch tot ontslag als lid van de Raad van Advies.

Hoofdstuk VI: Interne organisatie
Artikel 10
Secties:
a) Een sectie wordt ingesteld door het bestuur;
b) De taken en bevoegdheden van een sectie worden vastgesteld door de ALV;
c) Een sectie is over haar activiteiten verantwoording verschuldigd aan de ALV;
d) Secties vergaderen met regelmaat. Deze vergaderingen zijn besloten en de
notulen zijn alleen inzichtelijk voor het bestuur.

Artikel 11
Kascommissie:
a) De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden en wordt ingesteld voor de
duur van een verenigingsjaar. Leden van de commissie mogen niet gelijktijdig lid
zijn van het bestuur;
b) De commissie heeft tot haar taak het onderzoeken van het gevoerde financiële
beleid van de penningmeester van het afgelopen begrotingsjaar en het vaststellen
van de juistheid van de jaarrekening. De commissie brengt aan de ALV verslag uit
van haar bevindingen;
c) De vaststelling van het financiële jaarverslag door de ALV kan niet plaatsvinden
indien daarbij niet de schriftelijke rapportage van de commissie is gevoegd, tenzij
een verklaring afkomstig van een accountant overeenkomstig artikel 2:393 lid 1
van het Burgerlijk Wetboek is overgelegd;
d) Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,
benoemt de ALV een andere commissie, bestaande uit ten minste drie leden die
geen zitting hadden in de eerste commissie, welke een nieuw onderzoek doet naar
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de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als
voornoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de
ALV verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd,
dan neemt de ALV al die maatregelen welke door haar in het belang van de
vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12
Sollicitatiecommissie:
a) De sollicitatiecommissie bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf leden en
wordt ingesteld voor de duur van een verenigingsjaar;
b) De commissie is belast met de voordracht van het bestuur;
c) De commissie licht haar schriftelijke voordracht mondeling toe bij de behandeling
van de voordracht door de ALV. Vervolgens worden alle kandidaten in de
gelegenheid gesteld om voor de beraadslaging het woord te voeren. Na de
beraadslaging volgt er een stemming over de voordracht als geheel.

Artikel 13
Selectiecommissie:
a) De selectiecommissie bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf leden en
wordt ingesteld voor de duur van een verenigingsjaar. Ten minste een lid van de
commissie ie een (oud-)fractielid;
b) De commissie is belast met het opstellen van de conceptkieslijst voor de
verkiesbare kandidaten van asap voor de Universitaire Studentenraad en draagt
deze voor aan de ALV ter goedkeuring. Hiertoe organiseert zij
sollicitatiegesprekken met in beginsel tenminste vijf van de leden die
geïnteresseerd zijn om op de kieslijst te komen staan en neemt zij deze
sollicitatiegesprekken af. De commissie trekt vervolgens een conclusie omtrent de
geschiktheid van de sollicitanten voor de fractie in de Universitaire Studentenraad
van het volgende jaar;
c) Na afloop van de sollicitatiegesprekken adviseert de commissie de ALV omtrent de
geschiktheid van de kandidaten en omtrent de lijsttrekker. De selectiecommissie
kan een aanbeveling geven aan de ALV over de volgorde van de kandidaten die de
eerste vijf plekken van de kieslijst volgens de commissie zouden moeten bekleden;
d) In het geval van afkeuring stelt de commissie na de beraadslaging en in overleg
met het bestuur een nieuwe conceptkieslijst op en draagt deze voor aan de ALV
ter goedkeuring. In het geval dat ook dit concept wordt afgekeurd, bepaalt de
bestuursvoorzitter in overleg met de ALV de verdere procedure.

Artikel 14
Overigen:
a) asap is de naam van de kieslijsten van vereniging asap aan de Radboud Universiteit
Nijmegen;
b) De verkiezingsprogramma’s van de fracties in de Universitaire Studentenraad
dienen te worden vastgesteld door de ALV;
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c) Personen die op een kieslijst staan dienen lid te zijn van vereniging asap. De ALV
kan hiervan afwijken op basis van een in de voordracht met redenen omkleed
voorstel hiertoe;
d) Personen in een fractie zijn over hun activiteiten verantwoording verschuldigd aan
de ALV.

Hoofdstuk VII: Slotbepalingen
Artikel 15
Wijzigingen van het HR treden na sluiting van de algemene ledenvergadering waarin dit
wordt aangenomen in werking, tenzij uit het voorstel van wijziging anders blijkt.
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