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VOORWOORD

Weert, 21 oktober 2022

Aanleiding
In  2020 is het bestuur van VV de Brökwagters tot de conclusie gekomen dat er nauwelijks wat 
schriftelijk vastligt op het gebied van statuten, richtlijnen, huishoudelijk reglement etc. Enkel 
‘standaard’ verenigingsstatuten uit de jaren tachtig. Verder ligt er nergens vast wie er formeel lid is 
en wat zijn/haar rechten en plichten zijn als lid.

We merken dat er behoefte is aan afbakening van de leden, zodat voor iedereen duidelijk is wie wel 
en geen lid is. We menen als bestuur daarom contributie te gaan invoeren. Niet met als doel hieruit 
inkomsten te genereren, maar om een duidelijke afbakening te creëren. Op de bestuursvergadering 
van 9 juni 2020 hebben we een werkgroep gevormd om een eerste aanzet te geven voor de nieuwe 
statuten/richtlijnen.

Invoering
We willen bij invoering van het huishoudelijk reglement de mensen die we nu als lid beschouwen niet 
verliezen.  Dit willen we op de volgende manier opvangen:

• Bij het inwerking treden van het huishoudelijk reglement zal er eenmalig aan de huidige mailing 
lijst gecommuniceerd worden over de mogelijkheid om lid te worden. 

• Daarnaast zullen mensen die in aanmerking komen om lid te worden tijdens het eerste seizoen 
na inwerking treden van het huishoudelijk reglement actief benaderd gaan worden.

• De contactpersoon  bestuur inventariseert bij de voorzitter van de commissie welke 
commissieleden lid willen worden

De hoogte van de contributie zal jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld worden.  Ons voorstel voor het 
eerste jaar is 15 euro.  Dit is gelijk aan het bedrag dat een groot deel van de leden nu als begunstiger 
betaalt. 

Bestuur VV de Brökwagters
 



Artikel 1. Ledenreglement

A. Binnen de vereniging onderscheiden we de volgende groepen:
1. Bestuursleden: door de leden tijdens de ALV aangenomen als bestuurslid, onder 

te verdelen in voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen 
bestuursleden.

2. Actieve leden: leden die actief deelnemen in een commissie. Voor nadere toelichting 
hiervan wordt verwezen naar het commissiereglement. Deze actieve leden worden 
verdeeld in twee subcategorieën:

a. Kerncommissies: hieronder vallen raad van elf, kapel en jeugdcommissie.
b. Overige commissies 

3. Overige leden: 
a. Partners van actieve leden uit kerncommissie en bestuur
b. Aod-preense
c. Aod-adjudante
d. Partners van aod-preense
e. Partners van aod-adjudante
f. Oud actieve leden kerncommissie
g. Oud actieve leden overige commissie
h. Partners van oud kerncommissielid

4. Ere-leden: leden of oud-leden kunnen door het bestuur benoemd worden tot ere-lid. Ere-
leden betalen geen contributie.

5. Aspirant leden: minderjarige commissieleden of leden die in de loop van het 
verenigingsjaar lid worden.  Minderjarigen kunnen geen officieel lid van de vereniging 
worden, maar wel deel nemen aan commissies. Voor het kleding en instrumenten 
reglement gelden aspirant leden wel als leden. Aspirant leden betalen geen contributie.

6. Vrijwilligers: zijn niet lid van de vereniging. Bijv. commissieleden van overige commissies 
die geen lid van de vereniging wensen te worden en vrijwilligers die bepaalde commissies 
en activiteiten ondersteunen, maar geen lid van de commissie zijn. 

B. Overige opmerkingen/aanvullingen:
1. Partners van actieve leden van een overige commissie kunnen geen lid worden. 

C. Personen die lid willen worden dienen zich op te geven bij de secretaris. 
1. We onderscheiden vier soorten groepen m.b.t. het lidmaatschap:
2. Personen die verplicht lid moeten worden van de vereniging:

a. Bestuursleden (1)
b. Commissieleden van kerncommissie (2a)

3. Overige personen die in aanmerking komen om lid te worden:
a. Commissieleden overige commissies (2b)
b. Partners van actieve leden uit kerncommissie (3a)
c. Aod-preense (3b)
d. Aod-adjudante (3c)
e. Oud actieve leden kerncommissie (3f)
f. Oud bestuursleden
g. Het prinsengezelschap van het vorige seizoen 
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4. Personen die geen lid kunnen worden:
a. Vrijwilligers (6)
 

In gevallen waarbij bovenstaande niet voldoet kan het bestuur beslissen over 
lidmaatschap. 

D. Rechten leden
1. Uitnodiging voor de ledenvergaderingen. 
2. Stemrecht op de ledenvergaderingen.
3. Recht op kleding, afhankelijk van commissie. Zie kledingreglement hiervoor.
4. Luxe ledenspeldje. 

E. Plichten leden
1. Naleven van de bepalingen in de statuten en reglementen.
2. Contributie betalen.
3. Besluiten of aanwijzingen van het bestuur en/of commissies op te volgen.
4. Actieve leden van kerncommissies worden geacht in hoge mate aanwezig te zijn bij 

de georganiseerde evenementen binnen het seizoen en bij bezoeken aan andere 
verenigingen.   

F. Ledenadministratie
1. Adreswijzigingen dienen bij het secretariaat bekend te worden gemaakt.
2. Deze worden met inachtneming van de AVG beheerd.

Artikel 2. Commissiereglement

A. Het bestuur kan zich doen bijstaan door commissies. Elke commissie heeft een eigen 
contactpersoon vanuit het bestuur.

1. Kerncommissies:
a. Raad van Elf

1. De Raad van Elf dient uit tenminste elf leden te bestaan.
2. Elke nieuwe kandidaat wordt in de vergadering van de Raad besproken en na 

stemming toegelaten na goedkeuring van het bestuur.
b. Kapel

1. Elke nieuwe kandidaat wordt in vergadering van de kapel besproken en na 
stemming toegelaten na goedkeuring van het bestuur.

c. Jeugdcommissie
1. Elke nieuwe kandidaat wordt in vergadering van de jeugdcommissie 

besproken en na stemming toegelaten na goedkeuring van het bestuur.
2. Overige commissies:

a. Begin van jaar worden de commissies, hun taken, leden en contactpersoon bestuur 
vastgesteld door bestuur en gecommuniceerd in ALV van oktober.

b. Nieuwe commissieleden worden door de commissie aangedragen bij het bestuur.
 



Artikel 3. Kledingreglement

A. Per commissie wordt er vastgesteld welke kleding door vereniging beschikbaar gesteld wordt 
en welke kleding zelf geacht wordt aan te schaffen. 

B. Het verstrekte tenue, de steek en het verenigingsspeldje blijven eigendom van de vereniging en 
dienen bij beëindiging van het lidmaatschap ingeleverd te worden.  Uitzondering zijn de steken 
van Aod-preense, Aod-adjudanten en Club van Nix en individuele medailles en speldjes. 

C. Op officiële momenten dienen leden zich te kleden in de voorgeschreven kleding.  Officiële 
momenten zijn:

1. Door de vereniging georganiseerde activiteiten binnen het carnavalsseizoen.
2. Bezoeken aan activiteiten van andere verenigingen. 

D. Indien van toepassing voor het evenement: tijdens betreffende evenement dienen 
commissieleden zich in commissie tenue te kleden. 

E. Bij verlies of schade aan de kleding door onzorgvuldig gebruik kunnen de kosten van reparatie 
of aanschaf van nieuwe exemplaren verhaald worden op het lid.

Artikel 4. Instrumentenreglement

A. Instrumenten kunnen door de vereniging in bruikleen beschikbaar worden gesteld en dienen 
bij beëindiging lidmaatschap ingeleverd te worden. 

B. Verlies, schades en onderhoud aan het instrument door onzorgvuldig gebruik kunnen verhaald 
worden op de lener. Voor onderhoud en reparatie dient eerst contact te worden opgenomen 
met de instrumentenbeheerder. 

C. Onderhoud en reparatie van eigen instrument is voor eigen kosten. Gebruik van eigen 
instrumenten is voor eigen risico.

Artikel 5. Overige bepalingen

In gevallen waarbij bovenstaande niet voldoet kan het bestuur beslissen.






