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1. Toevoeging nieuw punt Huishoudelijk Reglement
1.1 Toevoeging punt 6.5 Huishoudelijk Reglement
6.5 Leden die zich inschrijven voor een commissie die een meerdaagse activiteit organiseert,
gaan bij inschrijving voor de commissie akkoord met deelname aan deze activiteit en de
bijbehorende kosten die gemaakt zijn voor het desbetreffende commissielid. Uitzonderingen
hierop worden gemaakt als sprake is van een geldige reden. Deze reden is ter beoordeling
van het bestuur.

1.2 Toevoeging Huishoudelijk Reglement laatste zin
In gevallen waarin de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Financieel Reglement
niet voorzien, beslist het bestuur.

2. Toevoeging Financieel Reglement punt 9.1 Afmelding
2.1 Huidig
Afmelden voor een activiteit kan tot uiterlijk twee dagen voor de aanvang van een activiteit.
Voor reizen en weekend geldt een afmeldtermijn geldt een afmeldtermijn van twee weken.
Het bestuur is vrij om de afmeldtermijn voor de activiteit te wijzigen, mits dit wordt vermeld
bij de aanmelding voor de activiteit.

2.2 Voorstel
Afmelden voor een activiteit kan tot uiterlijk twee dagen voor de aanvang van een activiteit.
Voor een meerdaagse activiteit (reizen en weekenden) geldt deze afmeldtermijn niet. Hierbij
geldt dat wanneer een lid zich afmeldt voor een meerdaagse activiteit voordat het
bijbehorende administratieformulier is ondertekend, het desbetreffende lid alleen de reeds
gemaakte kosten moet betalen en niet het gehele bedrag hoeft te betalen. Meldt het
betreffende lid zich af nadat het lid het bijbehorende administratieformulier heeft ingevuld,
dan betaalt het lid het gehele bedrag van de activiteit. Het bestuur is vrij om de
afmeldtermijn voor de activiteit te wijzigen, mits dit wordt vermeld bij de aanmelding voor
de activiteit.
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