HUISHOUDELIJK REGLEMENT S.V. FOREAS
Hieronder volgt het huishoudelijk reglement van de studievereniging FOREAS. De artikelnummers verwijzen naar
artikelen van de statuten van de vereniging.

HOOGTE CONTRIBUTIE (ART. 5.2)
De contributie is vastgesteld, in de ledenvergadering van 2012, op € 0,-. Bij een geaccepteerde aanmelding van
een student op de opleiding Vastgoed & Makelaardij wordt de student automatisch lid van FOREAS. De student
krijgt hier bericht van en kan zich, middels de informatie verstrekt in het bericht, direct uitschrijven indien
gewenst.

PROCEDURE BENOEMING BESTUUR (ART. 7A.1)
Bestuurders van FOREAS worden benoemd door de leden in de eerste algemene ledenvergadering van het
verenigingsjaar. Het bestuur draagt zorg voor het aandragen van kandidaten. Indien er niet voldoende leden
aanwezig zijn voor een rechtsgeldig besluit worden de kandidaten door het huidige en aftredende bestuur
benoemd.

RAAD VAN ADVIES (ART. 7A.3)
Naast het bestuur bestaat er een Raad van Advies. Deze wordt gevormd door alle docenten van de opleiding
Vastgoed & Makelaardij. Ook leden van de vereniging kunnen zich hiervoor aanmelden. Opzeggingen dienen
schriftelijk aangedragen te worden.

WERKWIJZE COMMISSIES (ART. 7B.3)
Zowel het bestuur als de leden kunnen een commissie aandragen. Het bestuur zal hierbij een hoofd van de
commissie aanstellen welke verantwoordelijkheid draagt naar het bestuur. Dit kan derhalve geen lid zijn van
het bestuur. Het bestuur zal één bestuurder aanwijzen voor het overzien van de commissie en de
penningmeester zal het budget en de financiële gevolgen bewaken.

ACTIVITEITENCOMMISSIE (ART. 10B)
De activiteitencommissie, ofwel hoofdcommissie, wordt aangewezen in een bestuursvergadering. Deze bestaat
uit een voorzitter (geen lid van het bestuur van FOREAS), aangewezen bestuursleden en leden van de
vereniging. De penningmeester zal het budget en de financiële gevolgen bewaken.

KASCOMMISSIE (ART. 10A)
De kascommissie wordt gevormd in de tweede ledenvergadering en zal bestaan uit twee of drie leden. Indien
geen of te weinig leden zich beschikbaar stellen wordt deze niet gevormd.

Vastgesteld op:

Handtekening voorzitter van de vergadering:

ALUMNI (ART. 4.7)
Na het behalen van de bachelor Vastgoed & Makelaardij vervalt het lidmaatschap van FOREAS. Deze Alumni
kunnen zich aanmelden bij de vereniging FOREAS Alumni voor een voortgezet lidmaatschap georiënteerd op
afstudeerders.

Vastgesteld op:

Handtekening voorzitter van de vergadering:

