Regelement t.b.v. : Vriendenclub van de Apeldoornse Brouwers
1. Doel van dit reglement
1.1 Dit reglement is opgesteld teneinde voor zowel het bestuur en de leden van de
“Vriendenclub van de Apeldoornse Brouwers” (hierna te noemen “Vriendenclub”) en het
bestuur en de leden van de “AWA’85” duidelijkheid te verschaffen en een werkbare situatie
te creëren.
1.2 Daar waar onderstaand reglement niet voldoet ligt er bij zowel het bestuur van de “AWA’85”
alsook het bestuur van de “Vriendenclub” de verantwoordelijkheid dit aan te geven en dit
reglement in onderling overleg aan te passen.
2. Doelstelling en werkwijze “Vriendenclub”
2.1 De “Vriendenclub” wil de “AWA’85” ondersteunen (in de ruimste zin van het woord) bij de
uitoefening/organisatie van activiteiten binnen de vereniging. Te denken valt hierbij aan o.a.
aanschaf van nieuwe apparatuur dan wel vervanging van verouderde apparatuur en
uitbreiding van benodigde attributen ten behoeve van het brouwen van bier en het maken
van wijn.
2.2 Deze doelstelling wordt nagestreefd door het hebben en werven van leden die
hieraan een bijdrage leveren door middel van het betalen van een vastgestelde bijdrage
(contributie)
3. Positie vriendenclub
3.1 De “Vriendenclub” is een binnen de “AWA’85” zelfstandig opererend orgaan met een
eigen bestuur en leden
4. Bestuur en bestuurslidmaatschap
4.1. Het bestuur van de “vriendenclub” bestaat minimaal uit drie bestuursleden.
4.2. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en zullen bij uitgaven groter dan € 500,00 de
instemming van het bestuur van de “AWA’85” vragen. Het bestuur van de “Vriendenclub” zal
al haar acties, plannen en daarmee samenhangende uitgaven toetsen op haalbaarheid,
toepasbaarheid en nut. Dit alles gezien in het licht van de hierboven omschreven doelstelling
van de “Vriendenclub”
4.3. Tot het bestuur kunnen behoren leden van de “AWA’85” en leden van de “Vriendenclub”.
Met dien verstande dat het bestuur voor minimaal de helft bestaat uit leden van de
“AWA’85”
4.4. Het bestuurslidmaatschap is voor onbepaalde tijd met een minimale duur van een jaar en
eindigt als een bestuurslid bedankt voor zijn/haar functie of als hij/zij door het bestuur van
zijn functie wordt ontheven. In voorkomende gevallen zal, teneinde te komen tot zuivere
besluitvorming, dit worden voorgelegd aan het bestuur van de ”AWA’85”.
4.5. In geval van vacatures zullen nieuwe bestuursleden worden voorgedragen en gekozen door
de Algemene Ledenvergadering van de “AWA’85”.

5. Lidmaatschap
5.1. Lid van de “Vriendenclub” kunnen zijn natuurlijke personen, bedrijven, organisaties en
verenigingen. Het lidmaatschap wordt verkregen middels een daarvoor ingevuld
inschrijfformulier en wordt van kracht zodra de vanwege het lidmaatschap verschuldigde
contributie is voldaan.
5.2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, en wordt ieder jaar verlengd door
het na uitnodiging betalen van de voor dat jaar geldende contributie.
5.3. Het lidmaatschap geld voor het gehele jaar (1 januari tot en met 31 december) met
uitzondering van aanmeldingen na 31 augustus, deze gelden tot 31 december van het
daaropvolgende jaar.
5.4. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging door het lid zelf, of door het bestuur vanwege het na
hiervan in kennis te zijn gesteld niet betalen van de verschuldigde contributie. Als peildatum
hiervoor wordt door het bestuur 1 april van het lopende jaar gehanteerd.
6. Wat mogen de leden verwachten.
 Bij aanmelding, een welkomstgeschenk. (grote fles bier of iets gelijkwaardigs)


In de loop van ieder jaar een doos met 24 flessen (0,33 ltr) speciaalbier.



Gelegenheid tot het bijwonen van de brouwdagen van “AWA’85”



Deelname aan de door “Commissie Promotionele Activiteiten” georganiseerde activiteiten,
tegen een gereduceerd tarief.

7. Contributie
7.1. De contributie bedraagt € 50,00 per jaar.
7.2. Wijziging van de contributie wordt op voorstel van het bestuur van de “Vriendenclub”
vastgesteld door de ALV van de “AWA’85”
8. Beheer financiën
8.1. De financiën worden beheerd door de penningmeester die hiervan jaarlijks verantwoording
geeft middels een jaarverslag dat onderdeel vormt van de ALV van de “AWA’85”
8.2. De financiën en de boekhouding van de “Vriendenclub” zijn onderdeel van de jaarlijks door
de financiële commissie van de “AWA’85” te houden controle. Dit zal ook tot uitdrukking
komen in het door deze commissie opgestelde verslag.
9. Uitvoering werkzaamheden
Voor de uitvoering van de aan de activiteiten van de “Vriendenclub” verbonden werkzaamheden
kan en zal een beroep worden gedaan op de leden van de “AWA’85”.
10. Geschillen en onvoorziene zaken
In die gevallen/zaken waarin bovenstaand reglement niet voorziet zal aan het bestuur van de
“AWA’85” om besluitvorming worden gevraagd.

