Huishoudelijk Reglement Studievereniging Spectrum
Hieronder kun je het Huishoudelijk Reglement lezen van Studievereniging Spectrum. Deze
reglementen zijn voor het laatst gewijzigd op de Kies-ALV van 08-01-2019.
Artikel 1: Geldelijke verplichting
De geldelijke verplichting voor gewone leden is 25 euro. Hiermee zijn zij lid tot het moment van
het behalen van de Bachelor Bèta-Gamma of de Bachelor Future Planet Studies of tot zij zich
uitschrijven bij de Universiteit van Amsterdam, of overstappen naar een andere studie dan
bovengenoemde binnen de Universiteit van Amsterdam.
Artikel 2: Nadere bepaling als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de statuten
De gronden waarop het bestuur het verzoek tot lidmaatschap kan honoreren:
1. Bewezen affiniteit met de doelstellingen van de Studievereniging Spectrum zoals
beschreven in haar statuten.
2. Bewezen diensten voor de Studievereniging Spectrum.
Artikel 3: Nadere bepaling als bedoeld in artikel 8 lid 4 van de statuten
Andere algemene ledenvergaderingen dan voorgeschreven door de statuten worden belegd als er
tenminste 30 leden zulks verlangen via een daartoe met redenen omkleed schriftelijk verzoek in
te dienen bij het bestuur.
Artikel 4: Aanvullende bepalingen omtrent stemprocedure

Aanvullende bepalingen op de statutaire bepalingen omtrent de stemprocedure op een
algemene ledenvergadering zijn:
1. Indien bij een tweede stemming over personen op dezelfde algemene ledenvergadering de
stemmen wederom niet resulteren in een volstrekte meerderheid van het geldig aantal
uitgebrachte stemmen, dan zal er een tweede ALV georganiseerd worden waar opnieuw de
stemming zal plaatsvinden. Als dit opnieuw niet resulteert tot een volstrekte meerderheid, dan
wordt er over gegaan naar een digitale stemming op de site www.svspectrum.nl die een week zal
openstaan.
2. Indien de online stemming over personen niet resulteert in een volstrekte meerderheid, dan
wordt het voorstel verworpen.
Artikel 5: Duur en invulling inwerkperiode
1. De duur van de inwerkperiode van het nieuwe bestuur is minimaal twee weken.

2. De verantwoordelijkheid wordt pas aan het eind van de inwerkperiode overgedragen aan
het nieuwe bestuur.
3. De inwerkperiode van het nieuwe bestuur zal ten minste bestaan uit:
a. Een inwerkweekend waar het oude bestuur haar kennis overdraagt aan het
nieuwe bestuur, waarvoor vanuit Studievereniging Spectrum een vergoeding van
15 euro per persoon voor het oude en het nieuwe bestuur wordt verstrekt.
b. De uitreiking van een handboek en een inwerkpakket welke door
Studievereniging Spectrum vergoed zullen worden.
Artikel 6: Nadere bepaling als bedoeld in artikel 5 lid 5 van de statuten
Wanneer het lidmaatschap van een lid ophoudt, mag diegene het lidmaatschap laten verlengen
indien aan een van de gronden uit artikel 2 worden voldaan.
Artikel 7: Nadere bepaling als bedoeld in artikel 7 lid 4 van de statuten
Indien een lidmaatschap wordt verlengd, dan is dit mogelijk om per jaar te verlengen. Er wordt
dan ook per jaar het verschuldigde lidmaatschapsgeld betaald.
Artikel 8: Nadere bepaling als bedoeld in artikel 11 lid 5 van de statuten
1. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester en uit het commissariaat bestaande uit een commissaris activiteiten,
commissaris onderwijs en een commissaris extern.
2. De volgende functies worden in ieder geval vervuld:
I. De voorzitter zit de vergadering van het bestuur voor en vertegenwoordigt de
vereniging naar buiten toe.
II. De secretaris notuleert de vergaderingen en voert namens het bestuur de
correspondentie naar buiten toe.
III. De penningmeester is verantwoordelijk voor de ﬁnanciën en bezittingen van de
vereniging.
IV. De commissaris activiteiten coördineert, plant en stuurt de activiteiten behorende
tot de commissies die onder deze bestuursfunctie vallen.
V. De commissaris onderwijs coördineert, plant en stuurt de activiteiten behorende
tot de commissies die onder deze bestuursfunctie vallen.
VI. De commissaris extern coördineert, plant en stuurt de activiteiten behorende tot
de commissies die onder deze bestuursfunctie vallen.
3. Algemene bestuurszaken worden door het bestuur onderling verdeeld.
Artikel 9: Nadere bepaling als bedoeld in artikel 12 lid 6 van de statuten
Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot

1. Het verrichten van bestuursinvesteringen een bedrag of waarde van duizend euro
(€1.000,00) te boven gaande.
2. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging bankkrediet wordt verleend.
3. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen dat het gebruik maken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet.
4. Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten.
5. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch
met uitzondering nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.
6. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Artikel 10: Regels met betrekking tot het instellen van ALV-commissies
1. Een kandidaat voor de commissie stelt zich voor aan de ALV.
2. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te benoemen leden van een
commissie, kan de commissie als geheel worden voorgedragen.
3. Indien het aantal te benoemen leden overstijgt, wordt er op personen gestemd op de
wijze als voorzien in artikel 9 van de statuten, namelijk schriftelijk.
a. De schriftelijke stemprocedure voor de aan de orde zijnde stemming wordt op de
ALV zelf vastgelegd.
Artikel 11: Aanvullende bepaling omtrent benoeming kascommissie
Voor de kascommissie gelden de volgende eisen:
1. De kascommissie bestaat uit minimaal drie personen en maximaal vijf personen.
2. De aftredend penningmeester van Spectrum maakt in beginsel deel uit van de
kascommissie.
Artikel 12: Nadere bepaling als bedoeld in artikel 10 lid 3
1. De sollicitaties voor het bestuur worden afgenomen door een sollicitatiecommissie, welke door
de ALV gekozen wordt.
De sollicitatiecommissie moet aan de volgende eisen voldoen:
a. De commissie bestaat uit vier tot zes personen.
b. Er zitten in principe twee huidige bestuursleden in en tenminste één huidig bestuurslid.
Indien slechts één huidig bestuurslid voorgesteld wordt, dient het huidig bestuur dit te
verantwoorden tijdens de ALV dat de nieuwe sollicitatiecommissie ingestemd wordt.
c. Het huidige bestuur mag geen absolute meerderheid vormen.
d. Er zit tenminste één oud-bestuurslid in.
e. Er is tenminste één commissielid dat niet aan voorwaarden b en d voldoet.

2. Op de ALV waar het volgende bestuur wordt gekozen, wordt één bestuur voorgesteld dat
samengesteld is door de sollicitatiecommissie.
3. Leden van de sollicitatiecommissie mogen zelf niet solliciteren voor één of meerdere functies in
het voor te stellen bestuur.
Artikel 13: Aanvullende bepaling over de communicatie omtrent ALV-commissies
In het geval dat er op een Algemene Ledenvergadering een ALV-commissie wordt gevormd, dient
het bestuur minimaal een week voor de vergadering de volgende punten via ten minste twee
kanalen, waarvan minimaal één schri telijk, te communiceren aan de vereniging:
1. Welke ALV-commissie er wordt gevormd.
2. Wat het doel is van die ALV-commissie.
3. Hoe een lid van de vereniging in die ALV-commissie kan komen.

