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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KABE CLUB NEDERLAND  

LEDEN EN DONATEURS  

Artikel 1 .  

1. a. Lid is eenieder die voldoet aan de omschrijving in de statuten. 

 b. Bijzondere leden zijn personen, die wegens bijzondere verdiensten voor de 
  vereniging als zodanig zijn benoemd tot lid van verdienste. 

 c.  Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.   

2. De vereniging kent naast leden donateurs: natuurlijke en rechtspersoonlijke. Dona-
teurs zijn zij die voldoen aan de definitie van begunstigend lid volgens de statuten. 

3. Natuurlijke donateurs, die de jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen 
  minimum donatie-bijdrage betalen, kunnen:     
 -          deelnemen aan de Nieuwjaarsreceptie en/of het diner;  
 -  de Kabe Koerier toegestuurd krijgen;       
 -   toegang tot de website krijgen;  
 -   toegang krijgen tot de algemene vergadering, maar hebben geen  
  stemrecht:  
 

4. Rechtspersoonlijke donateurs hebben geen toegang tot de algemene vergadering 
  en het ledendeel van de website.  
 

LIDMAATSCHAP  

Artikel 2  

a. Men wordt als aspirant-lid ingeschreven wanneer men zich heeft aangemeld bij het 
bestuur, via de Kabe website, per e-mail of schriftelijk. Als aspirant-leden kunnen 
ook aangemerkt worden zij die in afwachting zijn van levering van een eerste Kabe 
caravan of -camper 

b. Als de verschuldigde contributie en het entreegeld zijn voldaan, wordt men door het 
bestuur als lid toegelaten.  
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GELDMIDDELEN  

Artikel 3  

1. De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering bepaald.  
 De contributie geldt per huishouden. De contributie moet voor 1 februari van het  
 betreffende boekjaar zijn voldaan.  

2. a. Leden die na 1 januari toetreden betalen de jaar contributie.  

 b. Bij aanmelding tussen 1 juli en 1 november hoeft slechts de helft van de  
   jaarlijkse contributie betaald ter worden. 

 c. Leden die zich tussen 1 november en 31 december aanmelden betalen  
   geen contributie, maar uitsluitend het entreegeld. 

3. Het bestuur stelt een entreegeld vast, dat moet gelijk met de eerste betaling van de 
 contributie worden voldaan, tenzij men zich aanmeldt tussen 1 november en 31  
 december dan geldt hetgeen dat in artikel 3.2.c staat.  

4. Als de contributie na een eerste herinnering en vervolgens een aanmaning nog niet 
 is voldaan, kan men als lid worden geschorst. Het lid heeft dan geen toe- 
 gang tot de website en ontvangt ook geen Kabe Koerier. Wordt de contributie  
 alsnog voldaan, dan eindigt daarmee de schorsing.  

5, Als de natuurlijke donateur zijn donatie niet vóór 1 juli van het boekjaar heeft  
 voldaan, vervalt hetgeen in artikel 1.3 staat.  

6. Overige inkomsten zoals advertentie opbrengsten voor het plaatsen van   
 advertenties in de Kabe Koerier of op de website.  

 

BESTUUR  
 

Artikel 4  

1. Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur gebeurt  
 op de manier als in artikel 9 van de statuten beschreven.  

2. De door het bestuur voorgestelde kandidaten moeten in de oproep voor de  
 algemene vergadering worden bekend gemaakt.  

3. Kandidaatstelling door de leden moet minstens 10 dagen voor de vergadering  
 bekend zijn bij de secretaris. 
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4. Trekt een door het bestuur voorgestelde kandidaat zich terug dan kunnen staande  
 de vergadering andere kandidaten worden voorgesteld.  

5. In het bestuur kan niet meer dan één persoon behorende tot één huishouden  
 worden gekozen. 

6. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene  
 vergadering. 

7. De secretaris houdt de notulen bij, beheert het archief en het register van leden,  
 bijzondere leden, begunstigende leden en aspirant-leden, voert de correspon- 
 dentie en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van de verrichtingen van 
 de vereniging. In de eerste bestuursvergadering na de algemene vergadering stelt 
 hij een rooster van aftreden van de bestuursleden op, zodat mutaties in het bestuur 
 geleidelijk verlopen.  

8. De penningmeester voert het financiële beheer en legt daarvan rekening en  
 verantwoording af aan de algemene vergadering. Hij stelt een jaarbegroting 
 op, die door het bestuur wordt vastgesteld en aan de algemene vergadering 
 ter goedkeuring wordt voorgelegd. De jaarstukken van de penningmeester horen  
 vergezeld te zijn door het verslag van de kascommissie, waarvan de op de  
 algemene vergadering aanwezige leden kennis kunnen nemen.  
 De penningmeester moet het bestuur altijd inzage geven in de boekhouding. Voor 
 betalingen boven de € 5000,00 is vooraf toestemming nodig van de voorzitter of  
 secretaris. Deze toestemming kan per e-mail verstrekt worden.  

9. Als het bestuur in zijn geheel aftreedt, moet zij de belangen van de vereniging  
 blijven behartigen tot een nieuw bestuur is benoemd.  

10. Als tijdens besprekingen in een bestuursvergadering de stemmen staken, wordt het 
 betreffende onderwerp voorgelegd aan de algemene vergadering.  
 

 

CLUBORGAAN, WEBSITE  en SOCIAL MEDIA 
 

Artikel 5  

1. De vereniging kan een cluborgaan, de Kabe Koerier uitgeven.  

2. De vereniging kan een website publiceren en actief zijn op social media.  

3. Zowel het cluborgaan de Kabe Koerier, de website kabeclub.nl  en social media 
concretiseren de doelstellingen van de Kabe Club Nederland.  Zowel in de Kabe 

http://kabeclub.nl/
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Koerier als op het besloten gedeelte van de website kunnen foto’s van clubactivitei-
ten worden geplaatst. Leden die bezwaar hebben om op een foto te worden afge-
beeld, kunnen dit bij de secretaris kenbaar maken. 

4. Om de communicatie tussen de leden te bevorderen, wordt er jaarlijks een ledenlijst 
met e-mailadres gepubliceerd op het ledendeel van de website. Leden die niet op 
deze lijst genoemd willen worden, kunnen dat bij de secretaris kenbaar maken. 

 

ALGEMENE VERGADERING  
 

Artikel 6  

1. a. Algemene vergaderingen worden gehouden en bijeengeroepen zoals in de  
  statuten staat beschreven.   

b. De jaarlijkse vergadering vindt bij voorkeur plaats op de derde zaterdag van 
januari. 

2. Toegang tot de algemene vergadering hebben leden en natuurlijke donateurs 

3. De algemene vergaderingen zijn besloten.  

4. Leden die het woord voeren, kunnen daarbij voorstellen en aanbevelingen doen.  
 De voorzitter bepaalt wanneer een onderwerp voldoende behandeld is.  

5. De voorzitter heeft het recht om de vergadering voor ten hoogste één uur te  
 schorsen.  

6. Bij belet of ontstentenis (artikel 13 statuten) van het voltallige bestuur berust het  
 bestuur bij de algemene vergadering.  
 

COMMISSIES  

Artikel 7  

1. Bij de instelling van een commissie stelt het bestuur in het besluit tot instelling 
schriftelijk vast wat de verantwoordelijkheid, de bevoegdheid, de samenstelling en 
de werkwijze van de commissie is. Het bestuur benoemt de leden van de commis-
sie en beslist over de opheffing van de commissies en over het ontslag van de 
daarin benoemde leden uit hun functie.  

2. De leden van commissies worden door het bestuur benoemd voor een periode van 
 één jaar, welke automatisch met één jaar verlengd wordt.  
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3. De benoeming van de leden van de kascommissie geschiedt door de algemene  
 vergadering voor een periode van twee jaar, waarbij ieder jaar een lid aftreedt en 
 wordt opgevolgd door het in de algemene vergadering benoemde reserve lid.  

4. De taakomschrijving van benoemde commissies is als bijlage opgenomen bij  
 dit reglement. 

 
 

ACTIVITEITEN  
 

Artikel 8 
 

1. De vereniging organiseert regelmatig evenementen en activiteiten. Regels voor de 
 organisatie hiervan zijn terug te vinden in het Reglement Organisatie Evenementen 
 (ROE) . 

2. Aan evenementen en activiteiten kan men alleen deelnemen met een Kabe ca- 
 ravan of camper.  Uitzondering is de jaarlijkse ledenvergadering. 

 

COMMUNICATIE  

Artikel 9  

Waar in de statuten en in het HHR-reglement gesproken wordt over “schriftelijk” wordt te-

vens bedoeld “digitaal” verkeer.  

 

SLOTARTIKEL  

 

Artikel 10  

1. De leden kunnen de statuten en het huishoudelijke reglement altijd inzien op de  
 website van de Kabe Club Nederland.  

2. In de gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien,  
 beslist het bestuur met inachtneming van wat hierover in de wet geschreven staat.  

3.  a. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene vergadering gewijzigd  
  worden, zoals geregeld in de statuten. 

 b. Voor wijziging is een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden nodig. 
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Bijlage 

Taakomschrijvingen commissies 

  De Kabeclub Nederland kent een aantal benoemde commissies. Commissies zijn 
ingesteld om het Bestuur te ontlasten en de leden van de vereniging te informeren 
en te ondersteunen met relevante informatie. 

Technische commissie:  

  De technische commissie bestaat uit 2-3 leden die de taak op zich hebben geno-
men om de leden te adviseren in ontwikkelingen op caravangebied en in het bijzon-
der op Kabe gebied. Voorts kunnen zij als vraagbaak fungeren voor leden op het 
gebied van technische vraagstukken en het gebruik van de Kabe caravans/cam-
pers. De commissie kan haar adviezen publiceren op het forum van de website ten 
behoeve van de leden.  

Website commissie 

  De website commissie bestaat uit 2-3 leden die de taak op zich hebben genomen 
om de website van de vereniging te onderhouden in de breedste zin. Zij dragen 
zorg voor het up-to-date houden van de techniek, de vormgeving, toegangsbeheer 
alsmede de ondersteuning van de leden/bestuur bij het gebruik van de website. Zij 
adviseren het Bestuur voor uitbreiding van functionaliteiten en gebruik van de web-
site. Voor de kostenzijde rapporteren zij aan de penningmeester, voor de inhoud 
rapporteren zij aan de secretaris. 

Social Media commissie 

  De social media commissie bestaat uit 2-3 leden die het beheer voeren over de me-
dia waarop de Kabe Club actief is. Zij beheren zo ook de besloten Facebook groep 
van Kabe Club Nederland. Deze groep is toegankelijk voor leden van KCN. 

  De commissie ziet ook toe op het correct en veilig communiceren in de virtuele on-
line wereld. Waar nodig kan zij optreden hierin naar leden dan wel advies uitbren-
gen aan het Bestuur. KCN is van mening dat social media een waardevol en doel-
treffend instrument kan zijn om informatie over KCN en activiteiten van leden te de-
len.   

Materiaalbeheer commissie 

  De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de materialen die 
KCN leden ten dienste staan bij het organiseren van activiteiten en evenementen. 
De materiaalbeheerder levert uit en neemt de materialen in. Hij geeft voorts advies 
voor vervanging en aanschaf van goederen. Ten behoeve van de penningmeester 
houdt hij de inventaris bij. 
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Kabe Koerier Redactie 

  De redactie van het cluborgaan Kabe Koerier bestaat uit 2-3 personen. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor de productie van het clubblad van de vereniging. De redactie is 
zelfstandig volgens de beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en des-
kundigheid in berichtgeving zoals dit een clubblad betaamt. 

  De Koerier ondersteunt het doel van KCN in de meest brede zin en fungeert als 
mededelingenblad van het Bestuur en de overige cluborganen en commissies, het 
is een platform voor communicatie tussen leden en het informeert op het gebied 
van bezit en gebruik van Kabe caravans/campers. 

 
 


