
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

a. vereniging: de Algemene Studentenvereniging Prometheus Leiden; 

b. bestuur: het bestuur van A.S.V. Prometheus Leiden; 

c. lid, leden: het lid, de leden van A.S.V. Prometheus Leiden; 

d. functie: het lidmaatschap van het bestuur, een commissie of de Raad van Advies; 

e. gilde: verband van meerdere leden die een gezamenlijke interesse delen; 

f. statuten: de statuten van A.S.V. Prometheus Leiden. 

Een en ander behoudens andersluidende vermelding. 

 

Artikel 2. Benoeming tot functies  

1. De leden hebben het recht om gekozen dan wel benoemd te worden voor een functie 

binnen de vereniging, mits zij geen betalingsachterstand hebben met betrekking tot de 

contributie of enige andere opeisbare vordering van de vereniging. 

2. Benoeming of verkiezing tot een functie of voordracht daarvoor geschiedt niet zonder de 

toestemming van de kandidaat. 

  

Hoofdstuk 2. Ledenvergadering 

  

§ 1. Besluitvorming door de vergadering 

 

Artikel 3. Algemene bepaling 

De vergadering kan alleen besluiten nemen aangaande onderwerpen die in onmiddellijk 

verband staan met de agendapunten. 

  

Artikel 4. Voorstellen van het bestuur 

1. Het bestuur kan ter vergadering voorstellen in stemming brengen. 

2. Een stemming wordt aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering. Bij de oproeping 

wordt het in stemming te brengen voorstel vermeld, tenzij dit redelijkerwijs onmogelijk is. 

3. Het tweede lid is niet van toepassing op voorstellen inzake: 

a. de begroting; 

b. de verkiezing van bestuursleden; 

c. wijziging van de statuten of van dit huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 5. Moties 

1. Leden die geen bestuurslid zijn kunnen tijdens de vergadering moties indienen inzake het 

agendapunt dat wordt behandeld. 



2. De voorzitter brengt alle ingediende moties in stemming voordat de behandeling van het 

agendapunt wordt afgesloten, voor zover deze moties de orde niet verstoren. 

  

Artikel 6. Punten van orde 

1. Leden kunnen tijdens de vergadering punten met betrekking tot de orde van de 

vergadering aandragen. 

2. De voorzitter besluit zonder verdere beraadslagingen over het aangedragen punt van 

orde. 

3. Voor punten van orde wordt de volgorde van sprekers, bedoeld in artikel 10, eerste lid, 

onderbroken. 

 

§ 2. Stemmingen 

 

Artikel 7. Aanwezige documenten 

De ab-actis draagt er zorg voor dat op alle ledenvergaderingen genummerde stembiljetten, 

een lijst van stemgerechtigden, en een afschrift van de statuten en het huishoudelijk 

reglement aanwezig zijn. 

 

Artikel 8. Schriftelijke stemmingen  

1. In geval van een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter van de vergadering drie 

leden tot stemopnemers. De stemopnemers mogen zelf niet direct onderwerp zijn van de 

stemming. Een van de stemopnemers is lid van het bestuur, tenzij dit redelijkerwijs 

onmogelijk is. 

2. De stemopnemers verzamelen de stembriefjes in een bus. 

3. Nadat de stemopnemers zich ervan hebben verzekerd dat alle stemgerechtigde 

aanwezigen hun stembriefje in de bus hebben geworpen, gaan zij over tot het vaststellen van 

de uitslag. Zij houden daarbij rekening met het aantal stemgerechtigden dat blijkens de in 

artikel 7 bedoelde lijst aanwezig is. 

 

§ 3. Orde ter vergadering 

 

Artikel 9. Voorzitterschap 

1. De vergadering wordt voorgezeten door de praeses.  

2. Indien de voorzitter van de vereniging niet in staat is het voorzitterschap van de 

vergadering uit te oefenen, wordt de vergadering voorgezeten door een ander bestuurslid, 

door het bestuur aan te wijzen. 

3. Indien niet overeenkomstig het eerste of tweede lid in het voorzitterschap van de 

vergadering wordt voorzien, wordt de vergadering voorgezeten door een door haar aan te 

wijzen persoon. 

 

Artikel 10. Vergaderorde 



1. De voorzitter van de vergadering verleent het woord naar volgorde van de aanvraag en 

ontneemt het woord aan de spreker die de orde verstoort. 

2. De voorzitter kan de beraadslagingen over een onderwerp sluiten. 

3. De voorzitter kan spreektijden voor de vergadering vaststellen. 

 

Artikel 11. Ordemaatregelen tegen personen 

1. Indien een persoon tijdens de vergadering de orde verstoort kan de voorzitter deze 

persoon een waarschuwing geven. 

2. Indien de persoon na de in het eerste lid bedoelde waarschuwing niet ophoudt met de 

verstoring van de orde kan de voorzitter deze persoon een (tijdelijk) spreekverbod opleggen. 

3. Indien een persoon aan wie een in het tweede lid bedoeld spreekverbod is opgelegd 

desondanks de orde verstoort, kan de voorzitter de persoon (tijdelijk) uit de vergadering 

verwijderen. 

 

Artikel 12. Schorsing en uitstellen 

1. In geval van ernstige wanorde kan de voorzitter de vergadering schorsen. 

2. Indien de ernstige wanorde aanhoudt kan de voorzitter, na voorafgaande aankondiging, 

de vergadering uitstellen tot een later moment. 

  

§ 4. Notulen 

 

Artikel 13. Notulen 

1. Van het verhandelde in elke ledenvergadering worden door de ab-actis notulen 

opgemaakt. 

2. Indien de ab-actis niet in staat is ter vergadering notulen op te maken, worden de notulen 

opgemaakt door een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. Wordt niet 

overeenkomstig de vorige volzin voorzien in het opmaken van de notulen, dan worden de 

notulen opgemaakt door een door de algemene vergadering aan te wijzen persoon. 

3. Het bestuur doet de notulen binnen een maand na de vergadering toekomen aan de leden. 

4. De ledenvergadering stelt op haar eerstvolgende bijeenkomst de notulen vast, tenzij dit 

redelijkerwijs onmogelijk is. 

5. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter van de vergadering en de notulist 

ondertekend. 

6. Is een ledenvergadering bijeengeroepen op grond van artikel 14, tweede lid, van de 

statuten, dan kunnen degenen die de vergadering hebben bijeengeroepen een notarieel 

proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde laten opmaken. Het derde en vierde lid 

zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

Hoofdstuk 3. Bestuur 

 



§ 1. Bestuursverkiezing 

 

Artikel 14. Kandidaatsbestuur 

1. Het bestuur draagt een kandidaatsbestuur voor waarin voor zover mogelijk iedere functie 

wordt bezet. Hiertoe overweegt het alle aanmeldingen hiervoor en biedt alle leden van wie 

dergelijke aanmeldingen komen de gelegenheid hun interesse toe te lichten. 

2. Elk lid kan zich aanmelden voor alle bestuursfuncties, behoudens het bepaalde in artikel 

2. 

 

Artikel 15. Aankondiging en tegenbesturen 

1. Het bestuur maakt zijn voordracht bekend uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de 

ledenvergadering, bedoeld in artikel 13, tweede lid, tweede volzin, van de statuten. 

2. Tien dagen voor aanvang van de ledenvergadering dient de ab-actis te beschikken over de 

opgave van eventuele tegenbesturen. 

3. De oproeping tot de ledenvergadering geschiedt niet eerder dan tien dagen voor aanvang 

daarvan. 

4. De oproeping tot de ledenvergadering vermeldt: 

a. de samenstelling van het door het bestuur voorgedragen kandidaatsbestuur, en de 

functies waarvoor de voorgedragen bestuursleden kandidaat worden gesteld; 

b. de samenstelling van eventuele tegenbesturen, en de functies waarvoor zij zich 

kandidaat stellen. 

 

Artikel 16. Stemming 

1. De ledenvergadering besluit over de verkiezing van een kandidaatsbestuur als geheel. 

2. Voorafgaand aan de verkiezing krijgt de ledenvergadering de mogelijkheid de 

kandidaatsbestuursleden te bevragen. 

 

§ 2. Werkwijze van het bestuur 

 

Artikel 17. Besluitvorming 

Het bestuur neemt besluiten bij meerderheid der bestuursleden. 

 

§ 3. Aftreden van het bestuur 

 

Artikel 18. Inlichtingen 

Een aftredend bestuurslid licht zijn opvolger dan wel waarnemers zo volledig mogelijk in 

over de verantwoordelijkheden en de stand van zaken met betrekking tot zijn 

bestuursfunctie. 

 

Artikel 19. Waarneming 



Het bestuur als geheel kan de functies van assessor intern, assessor extern of assessor public 

relations waarnemen. Het bestuur doet hiervan mededeling aan de ledenvergadering. 

 

Artikel 20. Vacante kernfuncties 

1. Indien de praeses, de ab-actis of de quaestor aftreedt anders dan vanwege het aflopen van 

het verenigingsjaar belegt het bestuur zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 

veertien dagen, een ledenvergadering. 

2. Het bestuur draagt een kandidaat voor voor de vacante functie. Over deze kandidatuur 

wordt op de in het eerste lid bedoelde ledenvergadering gestemd. 

3. Het bestuur als geheel neemt de vacante functie waar totdat een opvolger is benoemd. 

4. Artikel 15, tweede tot en met vierde lid, en artikel 16 zijn van overeenkomstige toepassing 

met dien verstande dat het hier gaat om een individueel kandidaatsbestuurslid. 

 

§ 4. Bestuursfuncties 

 

Artikel 21. Bestuursfuncties 

Het bestuur kent de volgende functies: 

a. praeses; 

b. ab-actis; 

c. quaestor; 

d. assessor intern; 

e. assessor extern; 

f. assessor public relations. 

 

Artikel 22. Praeses 

1. De praeses is de voorzitter van de vereniging en leidt in beginsel de 

bestuursvergaderingen en eventuele overige verenigingsbijeenkomsten met een formeel 

karakter. 

2. De praeses stelt in overleg met het bestuur de agenda voor deze vergaderingen op. 

3. De praeses draagt zorg voor een goede samenwerking tussen de bestuursleden en 

ondersteunt, waar nodig, de overige bestuursleden bij hun werkzaamheden. 

 

Artikel 23. Ab-actis 

1. De ab-actis voert de correspondentie van de vereniging voor zover dit niet de taak van 

een ander bestuurslid betreft en brengt het bestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte van de 

inhoud van belangrijke ingekomen stukken. 

2. De ab-actis bewaart alle relevante ingekomen stukken en houdt indien nodig afschriften 

van alle uitgaande stukken. Ook draagt de ab-actis zorg voor het archief van de vereniging. 

 

Artikel 24. Quaestor 



1. De quaestor is belast met het dagelijks financieel beheer, de boekhouding en de daaraan 

verbonden correspondentie. 

2. De quaestor houdt een inventarislijst bij. De functieoverdracht vindt niet plaats voordat 

zijn opvolger de inventarislijst heeft ondertekend. De inventarislijst wordt vóór de 

overdracht van de functie ter inzage gelegd. 

3. Een bestuurslid houdt toezicht op de in het eerste lid genoemde bescheiden en controleert 

periodiek de financiële zaken. Het bestuur doet mededeling van het hiertoe aangestelde 

bestuurslid bij het indienen van de begroting. 

4. De quaestor verleent de praeses toegang tot alle gegevens en documenten die nodig zijn 

om het beheer over de financiën te kunnen uitoefenen. 

  

Artikel 25. Assessor intern 

De assessor intern houdt toezicht op de uitvoering van de aan commissies toevertrouwde 

taken. 

  

Artikel 26. Assessor extern 

De assessor extern is als eerstverantwoordelijke belast met de contacten tussen de 

vereniging en derden. 

  

Artikel 27. Assessor public relations 

De assessor public relations draagt als eerstverantwoordelijke zorg voor de 

naamsbekendheid van de vereniging en de werving van nieuwe leden. Tevens verzorgt 

deze de publiciteit rond de activiteiten van de vereniging. 

 

Hoofdstuk 4. Commissies 

 

Artikel 28. Algemene bepalingen 

1. Het bestuur kan een commissie instellen voor zover deze niet bij dit reglement is 

ingesteld.  

2. Commissieleden worden door het bestuur benoemd en op de eerstvolgende 

ledenvergadering geïnstalleerd. 

3. Decharge van commissieleden vindt uiterlijk plaats op het moment dat alle bestuursleden 

aftreden. 

4. Elke commissie kiest uit haar midden een contactpersoon voor het bestuur. 

5. Elke commissie geeft desgevraagd inzicht in haar werkzaamheden aan het bestuur. 

6. Financieel beleid van commissies staat onder toezicht van en vereist goedkeuring van het 

bestuur. 

  

Artikel 29. Acquisitiecommissie 



1. De vereniging kent een commissie die belast is met het opstellen en uitvoeren van een 

acquisitiebeleid. 

2. Er neemt ten minste één bestuurslid zitting in de commissie. 

  

Artikel 30. Verenigingsblad 

1. De vereniging kent een commissie die belast is met de redactie van het verenigingsblad. 

2. Binnen Nederland draagt het bestuur zorg voor actieve verspreiding van het 

verenigingsblad aan de leden. 

  

Artikel 31. Archiefcommissie 

1. De vereniging kent een commissie die belast is met het beheren en onderhouden van het 

archief van de vereniging. 

2. De ab-actis neemt zitting in deze commissie. 

3. De commissie bestaat verder uit oud-bestuursleden. 

4. Voor de bestuursoverdracht controleert de commissie het archief en brengt daarover 

verslag uit aan de ledenvergadering. 

 

Artikel 32. Persoonsgegevens  

1. Commissieleden verwerken persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor ze door de 

persoon waarop de gegevens betrekking hebben zijn verstrekt.   

2. Commissieleden dragen voor het eind van het verenigingsjaar alle persoonsgegevens 

waar zij voor hun commissiewerkzaamheden over hebben beschikt over aan het bestuur. 

3. Commissieleden dragen er zorg voor dat zij na het einde van het verenigingsjaar geen 

toegang behouden tot persoonsgegevens die voor het uitvoeren van de 

commissiewerkzaamheden zijn verstrekt.  

 

Hoofdstuk 5. Gilden 

 

Artikel 33. Algemene bepaling 

Gilden staat het, binnen de doelstellingen van de vereniging, vrij hun naam te kiezen en 

activiteiten naar eigen inzicht in te richten, zolang dit de belangen van de vereniging 

redelijkerwijs niet schaadt. 

  

Artikel 34. Oprichting en opheffing 

1. Een gilde wordt opgericht door een mededeling van de gildepraeses aan het bestuur. 

2. Gildepraesides kunnen aantreden en aftreden door een mededeling van de huidige 

gildepraeses of gildepraesides aan het bestuur. 

3. Een gilde wordt inactief indien: 

a. het geen praeses heeft; 

b. het geruime tijd geen activiteiten heeft georganiseerd. 



4. Het bestuur kan een gilde opheffen indien: 

a. het gilde inactief is; 

b. vanwege de naam, doelstellingen of activiteiten van het gilde van de vereniging 

redelijkerwijs niet kan worden gevergd het gilde te laten voortbestaan. 

  

Artikel 35. Administratie 

1. Het bestuur houdt een administratie van de gilden bij. 

2. Het bestuur doet op een ledenvergadering mededeling van de sinds de vorige 

ledenvergadering aangebrachte wijzigingen in de in het eerste lid bedoelde administratie. 

3. Het bestuur stelt een van zijn leden aan als contactpersoon voor de gilden. 

4. Het bestuur kan nadere regels met betrekking tot gilden vaststellen. 

  

Hoofdstuk 6. Comité van Aanbeveling 

 

Artikel 36. Comité van Aanbeveling 

1. De vereniging kent een Comité van Aanbeveling. 

2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van het Comité van 

Aanbeveling. 

3. Het bestuur onderhoudt regelmatig contact met het Comité van Aanbeveling. 

  

Hoofdstuk 7. Financiën 

 

§ 1. Algemene bepalingen 

Artikel 37. Algemene bepaling 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beleid. 

 

Artikel 38. Contributie 

1. De jaarlijkse contributie bedraagt €40. 

2. Het bestuur kan gedeeltelijke ontheffing verlenen van de over het resterende jaar 

verschuldigde contributie voor leden die gedurende het verenigingsjaar lid zijn geworden. 

 

§ 2. Begroting 

 

Artikel 39. Begroting en suppletoire begroting 

1. De quaestor dient zo spoedig mogelijk na aantreden een begroting in bij de 

ledenvergadering. Deze begroting wordt niet ingediend voordat deze de goedkeuring van 

de overige bestuursleden heeft gekregen. 

2. Indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat enige post van de begroting zal worden 

overschreden, dient de quaestor op de eerstvolgende ledenvergadering een suppletoire 

begroting in. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing. 



  

Artikel 40. Uitgaven en aansprakelijkheid 

1. De geldmiddelen worden besteed aan de hand van de in artikel 39 bedoelde begrotingen. 

Een begroting vermeldt: 

a. de gespecificeerde, vermoedelijke inkomsten gedurende het begrotingsjaar; 

b. de gespecificeerde, vermoedelijke uitgaven gedurende het begrotingsjaar. 

2. De uitgaven mogen de afzonderlijke begrotingsposten niet overschrijden. 

3. Het bestuur informeert de ledenvergadering over uitgaven die niet conform de begroting 

zijn en verzoekt hiervoor om goedkeuring. 

4. Bestuursleden zijn persoonlijk aansprakelijk voor onbehoorlijke uitgaven die niet conform 

de begroting zijn en waarvoor de ledenvergadering geen goedkeuring verleent. 

5. Onbehoorlijke uitgaven als bedoeld in het vierde lid zijn in ieder geval: 

a. uitgaven die een overschrijding van een begrotingspost inhouden ter grootte van 

meer dan 5% van de totale begroting; 

b. uitgaven die ertoe strekken de vereniging schade toe te brengen; 

c. uitgaven die strekken tot persoonlijke verrijking van bestuursleden of derden. 

§ 3. Verantwoording 

 

Artikel 41. Administratie 

Alle ontvangsten en uitgaven moeten gestaafd kunnen worden met ontvangst-, 

respectievelijk betalingsbewijzen, voor zover mogelijk ondertekend. 

  

Artikel 42. Decharge 

1. De ledenvergadering verleent geen decharge aan het bestuur voordat zij de balans en de 

staat van baten en lasten en het verslag van de kascontrolecommissie heeft goedgekeurd. 

2. De ledenvergadering verleent geen decharge aan een tussentijds aftredende quaestor 

voordat zij het verslag van de kascontrolecommissie heeft goedgekeurd. 

  

Artikel 43. Kascontrolecommissie 

1. De ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie van ten minste twee en 

ten hoogste vier leden die geen bestuurslid zijn. 

2. De kascontrolecommissie onderzoekt de getrouwheid van de balans en de staat van baten 

en lasten en brengt daarover verslag uit aan de ledenvergadering. Zij adviseert de 

vergadering omtrent het al dan niet aannemen van het financieel verslag en van een 

begroting of suppletoire begroting zoals bedoeld in artikel 39. 

3. De kascontrolecommissie voorziet de quaestor van gevraagd en ongevraagd advies 

omtrent het financieel beleid. 

4. De quaestor verschaft de kascontrolecommissie ten behoeve van de vervulling van haar 

taak inzicht in de kas en in alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de 

vereniging. 



5. Zodra de ledenvergadering haar goedkeuring heeft gegeven aan het financiële beheer, 

worden de leden van de kascontrolecommissie gedechargeerd. 

6. Tijdens een ledenvergadering waarop de kascontrolecommissie wordt gedechargeerd, 

wordt tevens een nieuwe kascontrolecommissie geïnstalleerd. 

7. Artikel 28 is niet van toepassing op de kascontrolecommissie. 

 

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen 

 

Artikel 44. Wijziging 

1. In dit huishoudelijk reglement kan geen verandering worden gebracht dan door een 

besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 

wijziging van het reglement zal worden voorgesteld. 

2. Bij de oproeping tot de ledenvergadering wordt de voorgestelde wijziging woordelijk 

vermeld. 

  

Artikel 45. Interpretatie 

In geschillen omtrent de interpretatie van de statuten en het huishoudelijk reglement beslist 

de ledenvergadering. 

  

Artikel 46. Afschriften 

Aan alle leden wordt op hun verzoek een afschrift van de statuten en het huishoudelijk 

reglement gegeven. 

 


