
 

 
 

 

 

REGLEMENT 
 

Samenstelling commissie “Vrienden van ELI-jeugd” 
 1 zetel voor afgevaardigde van het bestuur van ELI, tevens voorzitter; 
 1 zetel voor afgevaardigde van de jeugdcommissie van ELI; 
 1 zetel voor afgevaardigde van de nevenactiviteitencommissie van de jeugd van ELI. 

 

Doelstelling en taak van de commissie  
1. De commissie heeft tot doel een financiële bijdrage te leveren aan extra 

activiteiten in brede zin voor de ELI-jeugd, die niet horen tot de normale uitgaven 
van de vereniging. Zij zorgt voor het beheer van “Vrienden van ELI-jeugd”. 

2. Voordrachten voor besteding van de beschikbare gelden kunnen gedaan worden 
door elk lid van de commissie. Gelden worden alleen beschikbaar gesteld na 
goedkeuring van een voordracht in een vergadering van de commissie.  

3. Jaarlijks vergadert de commissie tenminste 2 maal. De oproep voor een vergadering 
gebeurt door de voorzitter minimaal 2 weken vooraf. De commissie besluit in 
principe na een mondelinge stemming. Op verzoek van een van de leden wordt 
schriftelijk gestemd. Een voorstel is goedgekeurd bij meerderheid van stemmen. 

4. De kosten van het lidmaatschap van “Vrienden van ELI-jeugd” bedragen € 25,00 per 
jaar. Elk lid heeft recht op vermelding van een naam naar keuze, gegraveerd in een 
schildje op een display op een goed zichtbare plaats in de ELI-kantine. 

5. Het lidmaatschap eindigt op verzoek van het lid of als de kosten na aanmaning niet 
binnen 14 dagen zijn betaald. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het 
schildje terstond verwijderd. 

6. Het beheer van de gelden gebeurt door de voorzitter van de commissie samen met 
een onderling door de overige leden van de commissie aangewezen ander lid. 

7. Jaarlijks wordt in januari in een vergadering van de commissie schriftelijk 
verantwoording afgelegd van de inkomsten en uitgaven van de commissie. De door 
de commissie goedgekeurde rapportage wordt ter kennis gebracht van het bestuur 
van ELI.  

8. Jaarlijks wordt op de ELI-site mededeling gedaan van de besteding van gelden. 
9. De leden van “Vrienden van ELI-jeugd” worden jaarlijks in de maand juni benaderd 

om de kosten van het lidmaatschap te voldoen. De kosten kunnen contant worden 
voldaan, maar bij voorkeur gebeurt dit door een eenmalige afschrijving, nadat een 
ondertekende machtiging hiervoor is afgegeven. 

10. Het reglement kan alleen door het bestuur van ELI gewijzigd worden, en wel  op 
voordracht van de commissie “Vrienden van ELI-jeugd”.  

11. Indien een lid van de commissie zijn zetel in de commissie beschikbaar wil stellen 
wordt deze vervangen door een ander lid van de geleding namens wie het lid is 
afgevaardigd.  

12. De commissie bestaat ten tijde van de goedkeuring van dit reglement door het 
bestuur uit Henk Hulsen (namens bestuur), Marno Cranenbroek (namens 
jeugdcommissie) en Monique Donkers (namens nevenactiviteitencommissie jeugd). 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van ELI op 6 februari 2017  


