
Huishoudelijk Reglement 

van het Overleg Studieverenigingen Universiteit 

Twente 

Definities   

Artikel 1  
1. OS, de vereniging Overleg Studieverenigingen Universiteit Twente, hierna te noemen:  
vereniging.   
2. Statuten, de statuten van het OS.   

3. Contributie, de contributie welke is vastgesteld krachtens artikel 4.1 van de statuten.   

Doelstelling   

Artikel 2  
1. De vereniging tracht haar doelen zoals bedoeld in artikel 2 van de statuten te bereiken  door:   

a. het tegenover derden optreden als belangenbehartiger namens de 
leden;  b. het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen 
de leden;   

b. het bevorderen van de samenwerking met derden teneinde doelen te bereiken ten 
behoeve  van de leden.   

Rechten van de leden   

Artikel 3  
1. Een lid heeft het recht een afgevaardigde, zoals bedoeld in artikel 5.2 van de statuten, te  zenden 

naar de algemene vergadering met de bevoegdheid aldaar het woord te voeren  alsmede 
voorstellen te doen namens de betreffende vereniging, met het recht te  interpelleren en moties 
en amendementen in te dienen.   

Bijdrage leden   

Artikel 4  
1. Voor alle leden geldt hetzelfde contributiebedrag. Dit bedrag wordt vastgesteld door het  bestuur 

in de begroting, welke door de algemene vergadering goedgekeurd dient te  worden.   

Schorsing   

Artikel 5  
1. Leden, buitengewone leden en bestuursleden die geschorst zijn, verliezen hun rechten  zoals die 

hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend. Als uitzondering hierop geldt dat  het lid, 
buitengewone lid of bestuurslid binnen een maand beroep mag aantekenen bij de  algemene 
vergadering en zodoende daar dus het woord mag voeren.   

Aanschafgoederen   

Artikel 6  
1. Indien er op een algemene ledenvergadering besloten wordt tot aanschaf van activa in  

gemeenschappelijk verband, wordt deze aanschaf door de deelnemende leden betaald,  waarbij 
elk lid een gelijk bedrag betaalt.   

2. Bij verkoop van de in artikel 6.1 bedoelde activa wordt de restwaarde toegevoegd aan het  eigen 
vermogen van de vereniging.  

3. Indien niet deelnemende leden alsnog gebruik willen maken van de in artikel 6.1 bedoelde  
activa, moeten zij zich inkopen. Dit gebeurt door het aan de vereniging betalen van  eenzelfde 
bedrag zoals in eerste instantie door de overige leden betaald is.  4. De aangeschafte activa zijn 



eigendom van de vereniging.   

Commissies   

Artikel 7  

1. Een commissie wordt te allen tijde begeleid door een bestuurslid.   
2. Een commissie dient zo spoedig mogelijk na instelling, indien van toepassing, een  begroting 

ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen. Verstrekkende wijzigingen  hierop dienen zo 
spoedig mogelijk aan het bestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd.  Bij opheffing van de 
commissie wordt er een afrekening gepresenteerd.   

3. Het bestuur houdt de algemene ledenvergadering op de hoogte van de resultaten van de  
commissies.   

Beslissingsbevoegdheid bestuur   

Artikel 8  
1. Besluiten door het bestuur genomen, betrekking hebbend op verplichtingen en rechten van  

leden, dienen vooraf door de algemene vergadering goedgekeurd te worden.  2. Besluiten door 
het bestuur van een niet-huishoudelijk karakter dienen op de eerstvolgende  algemene 
vergadering gemeld te worden.   

Bestuursvergaderingen   

Artikel 9  
1. De agenda en de notulen zijn openbaar voor de leden en buitengewone leden.   
2. De vergadering is toegankelijk voor leden en buitengewone leden.   

Bestuursvoordracht  

Artikel 10  
1. Het is de verantwoordelijkheid van de besturen van de leden om per faculteit een afgevaardigde 

voor het bestuur te leveren.   
2. Er dient te allen tijde nagestreefd te worden dat de voordracht voor een opvolgend  dagelijks 

bestuur alleen oud-bestuursleden van minimaal twee leden behelst.   
3. Er dient te allen tijde nagestreefd te worden dat de voordrachten voor  faculteitsafgevaardigden 

alleen huidige of voormalige bestuursleden van de leden  behelzen.   
4. Bestuursleden kunnen slechts één functie vervullen, met uitzondering van de functies van  

secretaris en penningmeester, deze kunnen gecombineerd worden.   
 
Algemene Ledenvergadering 
Artikel 11 
1. De agenda en stukken voor de Algemene Ledenvergadering dienen minimaal 7 dagen voor 

aanvang van de vergadering bekend gemaakt te worden aan de leden. 

Slotbepaling   

Artikel 12  
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in twijfel gevallen beslist het  bestuur, 

behoudens verantwoording aan de algemene vergadering.   
2. Dit reglement is van kracht nadat het goedgekeurd is door de algemene ledenvergadering  van 

de vereniging.  


