HUISHOUDELIJK REGLEMENT WOMEN IN BUSINESS-NETWERK RIJNMOND, vastgesteld 7 maart
2016 in de Algemene Ledenvergadering.
Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten, vastgelegd bij notariële oprichtingsakte
op 1 juni 2010.
1. Het lidmaatschap is bestemd voor vrouwelijke ondernemers en vrouwen met een
beslissingsbevoegdheid binnen een bedrijf in het Midden- en Kleinbedrijf in de regio
Rijnmond .
2. Het doel van de vereniging is het uitwisselen van kennis en ervaring, het bevorderen van de
persoonlijke ontwikkeling van vrouwen, het stimuleren en ondersteunen van diversiteit, het
stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het bevorderen en in stand
houden van zakelijke netwerken binnen de regio Rijnmond.
3. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangegaan door middel van een inschrijfformulier.
4. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden, uiterlijk 4 weken voor het
einde van het kalenderjaar. Onder schriftelijk wordt ook opzegging per e-mail verstaan. De
opzegging is pas geldig als de ontvangst van de opzegging schriftelijk of per e-mail is
bevestigd door WBNR.
5. Indien de opzegging niet tijdig gebeurt is het lid ook over het volgend boekjaar nog
lidmaatschapsgeld verschuldigd.
6. Indien de opzegging gebeurt gedurende het lopende boekjaar is lidmaatschapsgeld over het
gehele boekjaar verschuldigd, mits het bestuur anders beslist.
7. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats indien het lid niet meer
voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap zoals vastgelegd in de statuten.
8. Indien het royement plaats vindt vanwege het niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen,
na herhaalde schriftelijke aanmaningen, voor 1 november van dat jaar, eindigt het
lidmaatschap. Het lid wordt hierbij niet ontslagen van de geldelijke verplichting.
9. Indien het lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar na het verzenden van de facturen niet
tijdig wordt voldaan, is het bestuur gerechtigd deze leden voorlopig uit te sluiten van
bijeenkomsten, tot aan de geldelijke verplichting is voldaan.
10. Het lidmaatschapsgeld wordt aan het begin van het kalenderjaar gefactureerd en dient
binnen 14 dagen te worden voldaan.
11. Indien het lidmaatschapsgeld met meer dan 5% is verhoogd heeft het lid het recht om het
lidmaatschap alsnog op te zeggen binnen 14 dagen na facturering.
12. Bij aanmelding voor een bijeenkomst is een lid de kosten van de bijeenkomst verschuldigd
indien men niet aanwezig is zonder (tijdige) afmelding. De uiterste afmelddatum wordt in de
uitnodiging vermeld.
13. Om exclusiviteit te waarborgen wordt een beperking gesteld aan het aantal beroepen of
branches binnen het ledenbestand, er kunnen maximaal 2 of ten hoogste 3 leden werkzaam
zijn binnen hetzelfde beroep of branche.

