Huishoudelijk reglement Topinuwregio.nl

Algemene bepalingen
Artikel 1
1. Waar in dit reglement wordt gesproken van ”statuten” worden daarmee bedoeld de statuten
van de vereniging: Topinuwregio.nl en waar wordt gesproken van “lid”, “leden”,
“ledenvergadering”, “bestuur”, “voorzitter”, “secretaris”, “penningmeester” en/of
“reglement”, worden daarmee bedoeld de personen of organen die daaronder in de statuten
worden verstaan.
2. Dit reglement heeft tot doel alles te regelen wat regeling behoeft wat niet is vastgelegd in de
statuten. Alle artikelen zijn bindend voor de leden, met in achtneming van de wet, en kunnen
indien nodig tijdens een ledenvergadering worden aangepast.
Handelingen in strijd met dan wel niet-nakoming van de artikelen in dit regelement kunnen
gerechtelijke afdwinging tot gevolg hebben.
Commitment
Artikel 2
1. Het lidmaatschap van de vereniging betekent dat een individu en/of organisatie zich
committeert aan de uitgangspunten en doelstellingen van de vereniging. Dit houdt in dat
leden een actieve bijdrage leveren in de vorm van bijvoorbeeld een regelmatige deelname
aan georganiseerde activiteiten en/of uitwisseling van kennis en ervaring via evenementen.
2. Ieder lid verklaart zich bereid om zijn of haar kennis en ervaring met anderen te delen.
3. Door actief deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten laten leden zien dat netwerken
alleen wat opleveren als deelnemers bereid zijn te investeren in het netwerk alvorens te
kunnen oogsten.
4. De vereniging kent geen verplichtingen tot het gunnen van business of het genereren van
leads en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het doen, niet
doen of nalaten van zaken die tussen, of door tussenkomst, van partijen tot stand zijn
gekomen of mogelijk tot stand zouden zijn gekomen.
Evenementen
Artikel 3
1. De evenementen zijn toegankelijk voor leden, vrienden van TOPinuwregio.nl en
geïnteresseerden.
2. Deelname aan evenementen is niet verplicht. Een lid heeft geen recht op restitutie van de
contributie wanneer het lid gedurende het lidmaatschapsjaar niet of beperkt deelneemt aan
evenementen.
Deelnemersaantal
Artikel 4
Ingeval het aantal deelnemers voor een evenement onder het door de vereniging gestelde
minimumaantal ligt, is de vereniging gerechtigd het evenement af te gelasten zonder dat de
vereniging in dergelijke gevallen verplicht is om een vervangend evenement aan te bieden aan de
leden en/of geïnteresseerden.
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Annulering
Artikel 5
Evenementen waarvoor een eigen bijdrage door een lid, introducé of gast van toepassing is, kunnen
uitsluitend schriftelijk geannuleerd worden en onder de volgende condities:
• Annulering meer dan 1 maand voor de datum waarop het evenement plaats zal vinden is
kosteloos;
• Bij annulering meer dan 7 dagen voor de datum waarop het evenement plaats zal vinden
wordt 25% van de kosten in rekening gebracht;
• Bij annulering meer dan 48 uur voor de datum waarop het evenement plaats zal vinden
wordt 50% van de kosten in rekening gebracht;
• Annulering korter dan 48 uur voor aanvang van het evenement is niet mogelijk en wordt
100% van de kosten in rekening gebracht.
De vereniging behoudt zicht het recht voor om van bovenstaande voorwaarden af te wijken. In geval
van afwijkende voorwaarden zullen deze voorwaarden bij het desbetreffende evenement separaat
benoemd worden.
Gedragsregels
Artikel 7
1. De leden (haar bestuur en/of haar medewerker(s)) zijn verplicht zich jegens elkaar en de
vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
2. De vereniging is gehouden tot geheimhouding van alle gegevens die haar ter kennis komen
aangaande de bedrijfsvoering van haar leden.
3. Indien het bestuur van mening is dat een lid (of haar bestuur en/of haar medewerker(s))
heeft/hebben gehandeld in strijd met het hiervoor bepaalde, kan de beoordeling van dit
handelen ter toetsing worden voorgelegd tijdens een ledenvergadering.
4. Indien door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld dat het lid de gedragsregels
ontoelaatbaar heeft overtreden kan overeenkomstig de statuten worden besloten tot
ontzetting van het lid uit het lidmaatschap.
Elektronische communicatie
Artikel 6
Ieder lid is verplicht een e-mailadres beschikbaar te hebben voor communicatie met andere leden en
de vereniging. Alsmede een telefoonnummer waarop het lid bereikbaar is.
Het bestuur mag dit e-mailadres en dit telefoonnummer vrij gebruiken ter verwerving van
opdrachten.
Geheimhouding
Artikel 7
1. Alle informatie die leden ontvangen tijdens bijeenkomsten, zal met de grootste
vertrouwelijkheid worden behandeld en mag alleen aan derden worden overhandigd na
voorafgaande goedkeuring door de partij die de informatie heeft verschaft. De vereniging
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet delen van deze informatie.
2. De vereniging is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door deelnemers aan de
evenementen beschikbaar gestelde informatie.
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3. Het is de vereniging toegestaan de namen van de leden te gebruiken ten
behoeve van promotionele activiteiten.
Aansprakelijkheid
Artikel 8
1. De organisatie en uitvoering van evenementen geschiedt naar beste vermogen van de
vereniging. De vereniging kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of
onvolledigheden in haar publicaties en aanvaardt uit dien hoofde geen enkele
aansprakelijkheid.
2. De vereniging is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die via
de vereniging zijn aangeboden door derden. Alle aansprakelijkheid voor tekortkomingen, niet
nakoming of anderszins dient verhaalt te worden op deze derde.
3. De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens
een door de vereniging georganiseerd evenement, tenzij zulks toe te wijzen valt aan opzet of
grove schuld van de vereniging.
4. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met handelingen of
uitingen van een lid.
Intellectuele eigendom
Artikel 9
1. De auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door de
vereniging verstrekte documentatie en materialen en goederen zijn voorbehouden. Het is
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de vereniging (een deel van)
voornoemde documentatie en materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel
te bewerken.
2. Voorts is het zonder voorafgaande toestemming van de vereniging niet toegestaan om
opnamen in beeld en/of geluid te maken van een evenement of een gedeelte daarvan.
Geschillen
Artikel 10
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de vereniging en de leden is bij
uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Met uitsluiting van iedere andere rechter is de bevoegde rechter te Arnhem bevoegd kennis
te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn.
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