
De Leidsche Flesch
Studievereniging voor Natuurkunde, Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica sinds 1923

Huishoudelijk Reglement van ”De Leidsche Flesch”
Laatst gewijzigd op de algemene ledenvergadering van 7 november 2017

Doel

Artikel 1 - Politieke inmenging

1. De vereniging zal niet de politiekemening van haar leden vertegenwoordigen noch deze trachten te
beïnvloeden.

2. De vereniging mengt zich niet in enig politiek debat, tenzij hiermee de doelen zoals geformuleerd
in artikel 2 van de statuten gediend zijn.

De Leden

Artikel 2 - Vertegenwoordiging

1. De vereniging vertegenwoordigt, zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten, de bacheloropleidingen
Natuurkunde, Sterrenkunde,Wiskunde en Informatica en demasteropleidingen Astronomy, Com-
puter Science, ICT in Business and the Public Sector, Mathematics, Media Technology, Physics en
Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences van de Universiteit Leiden.

Artikel 3 - Lid van verdienste, alumnus van verdienste

1. De vereniging kent leden van verdienste. De titel ‘lid van verdienste’ mag gevoerd worden door le-
den diewegens hun verdienste voor de vereniging op voorstel van het bestuur of de algemene leden-
vergadering, na advies van de raad van senatoren, door de algemene ledenvergadering als zodanig
worden betiteld en die deze benoeming hebben aanvaard. Het besluit in de algemene ledenverga-
dering moet worden genomenmet een absolute meerderheid.

2. Het in het vorige lid bepaalde over het toekennen van de titel ‘lid van verdienste’ aan een lid is van
overeenkomstige toepassing op het toekennen van de titel ‘alumnus van verdienste’ aan een alum-
nus.

3. Een alumnus die de titel ’lid van verdienste’ heeft mogen voeren, heeft het recht de titel ’alumnus
van verdienste’ te voeren.

4. Tenminste éénweek voor de aanvang van de algemene ledenvergadering waarop over nieuwe leden
van verdienste zal worden gestemd, dienen de namen van deze leden aan de leden van de vereniging
bekend gemaakt te worden.

Geldmiddelen

Artikel 4 - Contributie

1. De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie is vastgelegd in de onderstaande
tabel.
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Jaar van lidmaatschap Studeerfase op moment van start lidmaatschap
Bachelor Master

1 €35,- €5,-
2 en hoger €0,- €0,-

2. Voor bachelorstudenten die bij de inschrijving een periode vanmaximaal één jaar aan de in artikelArtikel 2
- lid 1 van dit reglement beschreven studies gaan studeren, zoals minorstudenten en internationale
bachelorstudenten, is de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie eenmalig €5,-.

Het bestuur

Artikel 5 - Kandidaatstelling

1. Ten minste één week voor de aanvang van de algemene ledenvergadering waarop over een nieuw
bestuur zal worden gestemd, dienen de namen van de leden van het kandidaat-bestuur aan de leden
van de vereniging bekend gemaakt te worden.

2. Tot de aanvang van de algemene ledenvergadering waarop over een nieuw bestuur zal worden ge-
stemd, kunnen ledende ab-actis schriftelijk kenbaarmaken tegenbesturen voor te stellen.Het schrij-
ven dient ondertekend te zijn door tenminste zeven stemgerechtigde leden en vergezeld te gaan van
een ondertekende bewilliging van de tegenkandidaten.

Artikel 6 - Benoeming

1. De instemming en wisseling van een nieuw bestuur geschieden op verschillende algemene leden-
vergaderingen.

2. Ieder bestuurslid wordt bij voorkeur voor een jaar benoemd.

Artikel 7 - Ontslag of aftreden van een bestuurslid

1. Het gedwongen ontslag van een bestuurslid verloopt volgens artikel 11, lid 3 en 4 van de statuten.
Tevens is het in artikel 19 van de statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging van over-
eenkomstige toepassing.

2. Wenst een bestuurslid voortijdig af te treden, dan maakt deze dit schriftelijk kenbaar aan de andere
bestuursleden.

3. Valt een plaats binnen het bestuur open, dan dient zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering
belegd te worden waarin dit aan de orde komt.

Artikel 8 - Opvulling vrijgekomen bestuursplek

1. Treedt een bestuurslid af, danmag het bestuur een kandidaat voordragen voor de ontstane vacature.

2. Treedt de praeses, ab-actis of quaestor af, dan zal het bestuur altijd een kandidaat voordragen.

3. Tenminste éénweek voorde aanvang vande algemene ledenvergaderingwaar eennieuwbestuurslid
zal worden benoemd, dient de naam van het kandidaat-bestuurslid aan de leden bekend gemaakt te
worden.

inveniam viam aut faciam Pagina 2 van 6



De Leidsche Flesch
Studievereniging voor Natuurkunde, Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica sinds 1923

4. Tot de aanvang vande algemene ledenvergaderingwaar eennieuwbestuurslid zalwordenbenoemd,
kunnen leden aan de ab-actis schriftelijk tegenkandidaten voorstellen. Het schrijven dient onderte-
kend te zijn door tenminste zeven stemgerechtigde ledenenvergezeld te gaan van eenondertekende
bewilliging van de tegenkandidaat.

Artikel 9 - Voordracht leden van verdienste

1. Bestuursleden die eervol ontslagen worden, zullen volgens de in artikel 3 beschreven wijze worden
voorgedragen tot leden van verdienste.

Artikel 10 - Bestuurscommissies

1. Het bestuur kan commissies benoemen met gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commis-
sies werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd commissies op te
heffen, leden ervan te installeren en te dechargeren en hun taakomschrijving te herzien.

2. Leden van een commissie hebben, op verantwoordelijkheid van het bestuur, de volmacht om bin-
nenhun taakomschrijving het bestuur te representeren.Deze volmacht komt toe aande gehele com-
missie of twee tezamen handelende commissarissen.

3. Een commissie brengt tenminste eens per jaar, en zeker voorafgaand aan eendecharge van alle leden
van de commissie, aan het bestuur schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden.

Artikel 11 - Bestuursvergadering

1. Bestuursvergaderingenworden gehouden als een bestuurslid dat nodig acht, in de gemeente waarin
de vereniging statutair gevestigd is.

2. Stemming in de bestuursvergadering verloopt zoals stemming op de algemene ledenvergadering,
zoals beschreven in de statuten.

Artikel 12 - Bestuurstaken

In dit artikel wordt gedefinieerd welke taken het bestuur en de individuele bestuursleden in ieder geval
moeten uitvoeren.

1. De praeses...

a. opent, leidt, schorst en sluit de vergaderingen, bijeenkomsten enzovoort en tekent de notulen.

b. wijst bij ontstentenis van een van de andere bestuursleden een vervanger aan.

2. De vice-praeses...

a. vervangt de praeses bij diens afwezigheid.

3. De ab-actis...

a. notuleert tijdens algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen.

4. De quaestor...

a. beheert de financiën van de vereniging.
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5. Het bestuur...

a. coördineert en begeleidt de door het bestuur benoemde commissies.

b. houdt toezicht op de door de algemene ledenvergadering benoemde commissies.

c. verzorgt de elektronische en papieren aankondigingen van de vereniging.

d. houdt een lijst bij van de gewone leden, leden van verdienste, ereleden, alumni, alumni van ver-
dienste en donateurs van de vereniging.

e. coördineert de acquisitie van de vereniging.

f. maakt een begroting voor het nieuwe boekjaar.

g. brengt halverwege het boekjaar verslag uit van de huidige stand van de financiën door middel
van een halfjaarrealisatie en bijbehorende balans.

h. houdt boek van de uitgegane en ingekomen post.

i. onderhoudt het contact namens de vereniging met de instituten die verantwoordelijk zijn voor
de in artikel 2 genoemde opleidingen.

Artikel 13 - Overige bepalingen

1. Het bestuur is bevoegd iemand na herhaalde aanmaning wegens wangedrag uit iedere bijeenkomst
met uitzondering van de algemene ledenvergadering te verwijderen.

De Algemene Ledenvergadering

Artikel 14 - De algemene ledenvergadering

1. Naamgeving
Binnen de vereniging, in het bijzonder binnen het huishoudelijk reglement, wordt de ’algemene
vergadering’ aangeduid met ’algemene ledenvergadering’.

2. Planning van de vergaderingen

a. Ieder jaarwordt in demaand september de jaarvergadering gehoudenwaarin het bestuur aftreedt
en een nieuw bestuur wordt benoemd. In deze vergadering worden ook de zoals in artikel 14, lid
3 van statuten genoemde stukken en de begroting voor het nieuwe boekjaar besproken.

b. Ieder jaar wordt er halverwege het boekjaar een algemene ledenvergadering gehoudenwaarin de
halfjaarrealisatie en de bijbehorende balans besproken zullen worden.

c. Algemene ledenvergaderingen worden niet gehouden op zon- en feestdagen, universitaire hoog-
tijdagen of in academische vakanties.

3. Opening
Een algemene ledenvergadering kan slechts geopend worden indien op het moment van opening
het aantal aanwezige bestuursleden kleiner is dan het aantal overige aanwezige stemgerechtigden.

4. Besluitvorming
Besluiten van de algemene ledenvergadering zijn slechts rechtsgeldig indien op hetmoment van het
besluit het aantal aanwezige bestuursleden kleiner is dan het aantal overige aanwezige stemgerech-
tigden.
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5. Stemming over personen
In de algemene ledenvergadering heeft een lid bij stemming over zijn eigen kandidatuur geen stem-
recht.

6. Afgestemde voorstellen
Een voorstel komt niet meer dan eenmaal in herstemming. Is het voorstel tweemaal afgestemd, dan
kan het in hetzelfde verenigingsjaar niet meer in stemming gebracht worden.

7. Commissies
Een door de algemene ledenvergadering benoemde commissie wordt gecoördineerd door de alge-
mene ledenvergadering en brengt aan het eind van haar looptijd verslag uit aan de algemene leden-
vergadering.

8. De voorzitter
Devoorzitter vandealgemene ledenvergadering is bevoegd iemandnaherhaalde aanmaningwegens
wangedrag uit de algemene ledenvergadering te verwijderen.

Disputen

Artikel 15 - Disputen

1. Oprichting
Leden van de vereniging kunnen disputen oprichten. Zij dienen dit voornemen schriftelijk kenbaar
te maken aan de ab-actis. Dit schrijven dient tenminste een structuurschets, een kandidaat-bestuur
en een afschrift van de conceptstatuten van het dispuut te omvatten.

Het bestuur van de vereniging kan besluiten het dispuut niet te erkennen. Het bestuur dient dit
schriftelijk binnen tweewekenmet opgaaf van redenen aan de oprichters van het dispuut kenbaar te
maken. De indieners kunnen tegen dit besluit van het bestuur bezwaar aantekenen bij de algemene
ledenvergadering.

2. Doel
Een dispuut stelt zich ten doel bij te dragen tot de vervulling van artikel 2 van de statuten van de
vereniging.

3. Statuten en reglementen
De statuten en de reglementen van de disputen van de vereniging mogen niet strijdig zijn met de
statutenende reglementenvandevereniging. In alle gevallenwaarinde eerstgenoemde reglementen
niet voorzien, zijn de statuten van de vereniging van kracht.
Het bestuur van een dispuut draagt er zorg voor dat het bestuur van de vereniging in het bezit is van
een afschrift van de statuten en alle reglementen van het dispuut.

4. Leden
De gewone leden van een dispuut zijn leden of alumni van de vereniging. Het staat het dispuut vrij
ereleden van het dispuut te benoemen.

5. Bestuur
Het bestuur van een dispuut bestaat uit tenminste een praeses, een ab-actis en een quaestor.

Artikel 16 - Verantwoording door een dispuut

1. Verantwoording aan de algemene ledenvergadering
Het bestuur van een dispuut is te allen tijde verantwoording schuldig aan de algemene ledenverga-
dering van de vereniging.
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2. Verslag van activiteiten
Ten minste één keer per jaar brengt het bestuur van een dispuut op de algemene ledenvergadering
van de vereniging verslag uit over de dispuutsactiviteiten in het afgelopen jaar.

3. Toegang tot vergaderingen
Een lid vanhet bestuur vande vereniging is gerechtigd, na overlegmet het bestuur vanhet betrokken
dispuut, een vergadering van het dispuut te bezoeken, indien dit ten goede komt aan het dispuut
en/of de vereniging.

Artikel 17 - Overleg tussen disputen

1. Ten minste één keer per jaar belegt de praeses van de vereniging een vergadering met de praesides
van alle disputen.

2. Tevens belegt de praeses een dergelijke vergadering binnen vier weken na een zodanig verzoek van
de praeses van een dispuut.

Artikel 18 - Ontbinding van een dispuut

1. Op schriftelijk verzoek van het bestuur van een dispuut ontbindt het bestuur van de vereniging het
desbetreffende dispuut.

2. Een dispuut wordt ontbonden indien het dispuut minder dan drie leden kent.

3. De algemene ledenvergadering heeft het recht te besluiten een dispuut op te heffen.

Slotbepalingen

Artikel 19 - Onvolledigheid van dit reglement

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of wanneer twijfel bestaat over dit voorzien, be-
slist het bestuur. Tegen deze beslissingen kan beroep aangetekend worden bij de algemene leden-
vergadering.
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