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Naam en doel 

Art. 1  

De vereniging draagt de officiële naam “Videofilmclub OASE”. 

Art. 2  

De vereniging stelt zich ten doel haar leden te bekwamen in het maken van goede films door: 
a) regelmatig te werken aan films 
b) het houden van lezingen 
c) het houden van en meedoen aan wedstrijden 
d) vergaderingen en andere activiteiten 

Art. 3  

Op de Algemene Ledenvergaderingen worden de data en het programma voor het komende seizoen 
vastgesteld. 

Leden 

Art. 4   

De filmclub bestaat uit: aspirant-leden, leden en ereleden. 

Art. 5   

Ieder die lid wenst te worden van de filmclub, dient zich daartoe aan te melden bij het bestuur. 
De als lid aangemeld persoon zal tenminste twee maanden, doch niet langer dan één jaar aspirant-lid zijn. 

Art. 6   

De in Art. 5 omschreven eisen worden door het bestuur aan de aspirant-leden medegedeeld. 

Art. 7   

Het bestuur heeft het recht zonder opgave van reden een aspirant-lid te weigeren. 

Art. 8   

De acceptatie tot het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, na afloop van de in Art. 5 omschreven termijn . 
Eventuele bezwaren moeten tijdens de bedoelde periode, schriftelijk bij het bestuur kenbaar worden gemaakt. 

Art. 9   

Alle leden hebben gelijke rechten, tenzij in dit reglement expliciet anders is vermeld. 

Art. 10  

Alle leden worden geacht aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergaderingen. 
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Art. 11   

Het lidmaatschap wordt beëindigd ten gevolge van opzegging, ofwel door het bestuur, ofwel door het 
betreffende lid. 

Art. 12  

Het bestuur is bevoegd tot opzegging te besluiten bij: 
a) wangedrag in of buiten clubverband  
b) veelvuldig verzuim van de vergaderingen en werkbijeenkomsten 
c) wanbetaling van contributie 

Art. 13   

De Algemene Ledenvergadering is bevoegd een (gewezen) lid tot erelid te benoemen.  

Art. 14  

Aspirant-leden, leden en ereleden krijgen een toegangscode voor het bezoeken van het besloten gedeelte van 
de verenigingswebsite. 

Art. 15  

Aspirant-leden, leden en ereleden worden aangemeld bij de Brabantse koepelorganisatie NB’80 en de 
landelijke koepelorganisatie NOVA en krijgen een toegangscode voor het bezoeken van het besloten gedeelte 
van deze koepelwebsites. 

Bestuur 

Art. 16   

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf personen, die door de Algemene Ledenvergadering  uit 
de leden worden benoemd. De Algemene Vergadering bepaalt wie in het bestuur voorzitter is, terwijl het 
bestuur bepaalt wie secretaris en penningmeester zijn.  

Art. 17  

Bij eventuele vacatures of bij periodiek aftreden, kunnen door het bestuur en door de leden kandidaten 
worden gesteld. 
De kandidatenlijst, door de leden ingediend, moet de handtekeningen bevatten van tenminste 5 leden en een 
akkoordverklaring van de voorgestelde kandidaat zelf. Deze lijst dient voor de aanvang van de vergadering te 
zijn ingediend. 

Art. 18   

Bestuursleden hebben een zittingsperiode van 2 jaar, waarna zij hun zetel beschikbaar dienen te stellen. Zij 
kunnen zich direct herkiesbaar stellen. 

Art. 19  

De Algemene Ledenvergadering heeft het recht om met een meerderheid van minimaal tweederde van de 
stemmen een bestuurslid van de functie van het bestuurslid te ontheffen. 
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Art. 20   

Het bestuur is belast met de handhaving van het reglement en met de uitvoering van de bijzondere besluiten. 

Art. 21   

De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering. 
De secretaris is belast met het bijhouden van notulen van de Algemene Ledenvergadering. De secretaris 
verzorgt voorts de correspondentie. Tijdens de jaarvergadering doet de secretaris verslag over de gang van 
zaken in het voorafgaande jaar. 
De penningmeester is belast met de financiële administratie. De penningmeester int de contributie en is, met 
toestemming van het bestuur, bevoegd betalingen te verrichten. 

Art. 22   

Door de Algemene Ledenvergadering wordt een materiaalbeheerder benoemd. Deze is belast met de 
verzorging van de clubfilms (filmotheek) en andere clubeigendommen. 
De vereniging stelt de materiaalbeheerder niet aansprakelijk voor schade aan clubfilms en andere 
clubeigendommen die de materiaalbeheerder onder beheer heeft. 

Art. 23  

Bestuursleden en continuïteitscommissieleden dienen het bestuur en de Algemene Vergadering in kennis te 
stellen van persoonlijke belangen die strijdig zijn met het belang van de vereniging.  

Vergaderingen  

Art. 24   

Jaarlijks worden tenminste twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden, te weten in de het voorjaar en het 
najaar.  

• In de Algemene Ledenvergaderingen in het voorjaar doet de secretaris verslag van het voorafgaande 
kalenderjaar.  

• In de Algemene Ledenvergaderingen in het voorjaar wordt het verslag van de penningmeester 
betreffende het geldelijke beheer van het afgelopen kalenderjaar aan de orde gesteld. 
De goedkeuring door de laatste Algemene Ledenvergadering van het geldelijke beheer, strekt het 
bestuur en de penningmeester tot decharge. 

• In de Algemene Ledenvergaderingen in het voorjaar wordt een kascontrolecommissie bestaande uit 2 
personen benoemd. Één persoon uit de gewezen kascontrolecommissie kan zitting nemen in de 
nieuwe kascontrolecommissie. Die kascontrolecommissie heeft vervolgens als taak om de door het 
bestuur opgemaakte jaarstukken te onderzoeken en van dat onderzoek verslag uit te brengen aan de 
vergadering. 
Leden van het bestuur kunnen geen zitting nemen in de kascontrolecommissie. 

• In de Algemene Ledenvergadering in het najaar wordt de begroting van het komende jaar besproken 
en vastgesteld. kascontrolecommissie 

• In de Algemene Ledenvergadering in het najaar wordt de continuïteitscommissie voor het komende 
jaar benoemd. De continuïteitscommissie bestaat uit leden en ereleden met uitzondering van 
bestuursleden en geschorste leden. Leden uit de continuïteitscommissie van het huidig jaar kunnen 
zitting nemen in de continuïteitscommissie van het komend jaar. 

Art. 25   

Zo dikwijls het bestuur, of drie leden geen bestuurslid zijnde, dit noodzakelijk achten, zal met omschrijving van 
redenen, een Buitengewone Vergadering worden belegd. 



Videofilmclub OASE - Huishoudelijk Reglement   

 
 

 

Versie vastgesteld op 21 oktober 2021  Pagina 5 van 6 
 

Art. 26   

Het bestuur zal tenminste twee maal per kalenderjaar vergaderen. 

Art. 27   

Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. Alle leden met stemrecht hebben één stem. 
Bij staking van de stemmen, beslist de voorzitter. Bij stemming over personen wordt schriftelijk gestemd. 

Art. 28   

Aspirant-leden worden tot het bijwonen van een vergadering uitgenodigd; zij zullen echter niet aan 
stemmingen kunnen deelnemen. 

Gelden 

Art. 29   

Elk lid en aspirant-lid moeten contributie betalen. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks in de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld. 

Art. 30   

Ereleden moeten een aangepaste contributie betalen. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks in de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld. 
Deze aangepaste contributie bedraagt minimaal de jaarlijkse afdracht aan NB’80 en NOVA. 

Art. 31   

Houders van een Cultureel Jongeren Paspoort genieten 50% reductie op de contributie . 

Art. 32  

Het filmmateriaal zal door diegene, die het idee en de film wil maken, zelf bekostigd moeten worden. De 
productie blijft eigendom van de maker. 

Art. 33   

Onkosten, welke voor een productie gemaakt worden, moeten in principe door de betreffende werkgroep 
bekostigd worden. 

Art. 34   

Producties van de gehele club zullen door de club in totaal bekostigd worden. Kleine onkosten, zoals voor 
kortere reizen en verblijf worden geacht door de betreffende leden zelf te worden gedragen. 
De eventuele baten van deze producties komen ten goede van de clubkas. De productie wordt dan het 
eigendom van de club. 

Art. 35   

De gelden kunnen verder gebruikt worden t.b.v. de onkostenbestrijding voor excursies, het bijwonen en geven 
van lezingen, enz. 
Het vergoeden van kosten wordt alleen door het bestuur bepaald. 
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Art. 36   

Geen enkel lid kan bij het verlaten van de club, op welke wijze dan ook, aanspraak doen gelden op de in de kas 
aanwezige baten en contributies, noch op de in het beheer van de club zijnde materialen. 

Digitale omgevingen 

Art. 37   

De toegangscodes voor digitale omgevingen zoals de beheeromgevingen van de website worden in verzegelde 
enveloppen overhandigd aan de voorzitter van de vereniging en één lid van de continuïteitscommissie. De 
beheerders van deze omgevingen hebben de verplichting deze enveloppen te vervangen bij het wijzigen van de 
toegangscodes. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Art. 38  

Het Privacyreglement Videofilmclub Oase en Privacybeleid Videofilmclub Oase vormen onlosmakelijk 
onderdeel van dit Huishoudelijk Regelement. Deze documenten zijn gepubliceerd op de OASE website. 
 

Slotbepalingen 

Art. 39  

Dit reglement wordt zo nodig door het Bestuur aan herziening onderworpen. 

Art. 40   

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

Art. 41   

Dit reglement wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 september 1966. 
Aldus vastgesteld op de Oprichtingsvergadering van 1 september 1966 en herzien op de: 

• Bestuursvergadering van 1 april 1969 

• Bestuursvergadering van 13 april 1976 

• Ledenvergadering van 28 maart 2007 

• Algemene Ledenvergadering van 27 november 2013 

• Algemene Ledenvergadering van 21 oktober 2021 
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