
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING STEDELIJK NETWERK NIJMEGEN 
 

 
Artikel 1.   Algemene bepalingen 
 
1. De stichting Stichting Stedelijk Netwerk Nijmegen , hierna te noemen "SNN" is bij notariële akte opgericht 

op 1 november 2016 en is gevestigd te Nijmegen. 
2. Het bestuur van SNN is op grond van artikel 10 van de statuten bevoegd reglementen vast te stellen. 
3. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van SNN. 
 
 
Artikel 2. Organen van het SNN 
 
 SNN heeft: 
 
 - Een bestuur 
 - Een voorbereidingscommissie 
 - Aangeslotenen, hierna ook te noemen ‘deelnemers’.  
 - Een kascommissie 
  
 
Artikel 3. Deelnemerschap SNN  
 
1. Deelnemers aan SNN voldoen aan de volgende kwalificaties: 

-vervullen een eindverantwoordelijke functie bij een betekenisvolle Nijmeegse onderneming of instelling of  
 vervullen op andere wijze een prominente rol in de Nijmeegse samenleving; 
-zijn ambassadeur van de stad; 
-kennen en respecteren de positie van de overige leden van SNN; 
-zijn bereid en in staat om waar nodig vanuit hun expertise, contacten te maken en te onderhouden en 
 actief te zijn  -  ook buiten de bijeenkomsten van SNN - voor de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen. 

2. Het deelnemerschap is strikt persoonlijk.   
3. Het deelnemerschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het bestuur, al dan niet na 

voordracht door één van de deelnemers aan SNN. 
4. De kosten voor het deelnemerschap (contributie) worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 
5. Indien een deelnemer één of meerdere kwalificaties zoals benoemd in lid 1 van dit artikel verliest, eindigt 

het lidmaatschap uiterlijk per 31 december van het jaar volgend op het jaar dat de deelnemer niet meer aan 
de kwalificaties voldoet. Opvolging in SNN is geen automatisme.    
  

 
Artikel 4. Rechten en plichten van deelnemers 
 
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 8 van de statuten, hebben alle deelnemers de hierna te noemen rechten 
en plichten: 
 
1.  Bij toetreding als deelnemer hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 

reglement te ontvangen. 
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan alle bijeenkomsten van het SNN.  
3. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is 

gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen 
onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan de 
deelnemer dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

6.  Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres. 
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur 

of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 5. Bestuur 
 
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester.  
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk 

reglement of in andere reglementen: 
 a. de algemene leiding van zaken; 
 b. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
 c. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de stichting. 
3. Het bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering 

van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of ten min-
ste 2 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.  

4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur vóór aanvang van de vergadering in het bezit van de 
bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient 
te worden belegd.  

5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 
6. Het bestuur wordt in de uitoefening van zijn taken, meer in het bijzonder bij het organiseren van de 

bijeenkomsten van het SNN - bijgestaan door de voorbereidingscommissie. Het bestuur benoemt de leden 
van de voorbereidingscommissie.   

 
 
Artikel 6.  Notulen vergadering 

 
1. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat zo spoedig mogelijk na de vergadering wordt verspreid 

     onder de bestuursleden. 
2. Opgestelde conceptnotulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. 
3. De vastgestelde notulen worden ondertekend door de voorzitter en de notulist. 

 
 

Artikel 7.   Kascommissie 
 
1. De deelnemers benoemen uit hun midden een kascommissie.  
2. De kascommissie bestaat uit twee leden.  
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal 

per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van 
dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. 

4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren, zal zij een betreffend 
voorstel doen aan de overige deelnemers en het bestuur. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur 
voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.  

 
 
Artikel 8. Contributie 
 
1. De deelnemers zijn jaarlijks (per kalenderjaar) gehouden tot het betalen van een contributie, die door het 

bestuur zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende 
bijdrage betalen. 

2. Indien een deelnemer in de loop van het kalenderjaar instroomt, is een de contributie naar rato verschuldigd.  
3. Wanneer het deelnemerschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het 

gehele jaar verschuldigd.  
 
 
Artikel 9.  Wijziging van het huishoudelijk reglement 
 
1. Het bestuur van SNN is op grond van artikel 10 van de statuten bevoegd dit huishoudelijk reglement te  

     wijzigen of in te trekken. 
 
 
Artikel 10. Slotbepalingen 
 
1. Iedere deelnemer en orgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 
2.  Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de deelnemers.  
  
Aldus vastgesteld door het bestuur de stichting d.d.  14 mei 2018 
 
 


