Huishoudelijk Reglement
Van de Personeelsvereniging “Osiris”
Artikel 1.
De vereniging stelt zich ten doel:
Het bevorderen en het verstevigen van het onderlinge contact
tussen de personeelsleden van concessie Syntus Twents, in ruimste
zin van het woord, en het aanknopen en onderhouden van
vriendschappelijke betrekkingen met verenigingen die een
aanverwant doel nastreven.
Artikel 2.
Lid van de vereniging kunnen zijn:
. Werknemers van concessie Twents, als mede werknemers die
die aangesteld zijn door Syntus om werkzaamheden voor de
concessie Twents te verrichten.
. Oud-leden die gewoon lid zijn geweest van de vereniging en
gepensioneerd, met de vut, of arbeidsongeschikt zijn
verklaard, alsmede de weduwen of weduwnaars van de leden en
oud-leden.
. Ereleden.
Artikel 3.
Het lidmaatschap vangt aan door schriftelijke aanmelding met
vermelding van personeelsnummer, voorletters, achternaam,
adres/postcode/woonplaats/e-mailadres en geboortedatum bij de
secretaris van de vereniging.
Artikel 4.
De leden verlenen een bijdrage in de kosten van de vereniging in
de vorm van een contributie(momenteel € 5,50 per maand).
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de
jaarvergadering.
Deze contributie wordt ingehouden op het salaris.
Het inschrijfgeld voor toetreding als lid bedraagt 10 Euro.
Leden waarvan de contributie niet via het salaris kan worden
ingehouden dienen zelf zorg te dragen dat dit maandelijks voor de
eerste van elke maand of één keer per jaar in de eerste maand van
enig jaar wordt overgemaakt op de bankrekening van PV Osiris.
Artikel 5.
Deelname aan activiteiten van de vereniging inclusief de
ledenvergadering staat voor alle leden open.
Het bestuur kan bepalen bij welke gelegenheid en in welke vorm
introductie tot activiteiten van de vereniging is toegestaan.
Artikel 6.
indien een lid handelt in strijd met de statuten reglementen of
de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of door zijn
gedragingen de goede naam van de vereniging in gevaar brengt kan
ontzetting (royement) volgen.
Ontzetting van een lid geschiedt door de algemene vergadering, op
voordracht van het bestuur.

Artikel 7.
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen
die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Elk
bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af
waarbij voorzitter en secretaris niet gelijk aftredend zijn. Een
aftredend bestuurslid is terstond maximaal eenmaal herkiesbaar.
Artikel 8.
De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het bestuur,
bestaande uit: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.
hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, te weten:
- ofwel de voorzitter en de secretaris gezamenlijk;
- ofwel de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk;
- ofwel de secretaris en de penningmeester gezamenlijk;
- ofwel door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.
Artikel 9.
Ledenvergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur dit
wenselijk acht, doch minstens een keer per jaar.
Artikel 10.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie
bestaande uit tenminste twee leden plus een reserve, welke geen
deel van het bestuur mogen uitmaken. Elk jaar zal er 1 lid
aftreden en het reserve lid doorschuiven in de commissie.
Artikel 11.
Voor een algemene vergadering worden de leden ten minste veertien
dagen van te voren schriftelijk opgeroepen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 12.
Alle besluiten geschieden bij meerderheid van stemmen.
Artikel 13.
In alle gevallen waarin de statuten of het reglement niet
voorzien beslist het bestuur.
Ieder lid kan tegen besluiten in beroep gaan tijdens de algemene
ledenvergadering.
Aldus vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering te Almelo
op

