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Huishoudelijk reglement van Oro, Vereniging voor Werelddans 
vastgesteld ALV 15 november 2014; aanvulling vastgesteld ALV 19 november 2016 

 

1. Naam 
De vereniging is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Volksdansvereniging ORO. De 

vereniging voert de naam Oro, Vereniging voor Werelddans, deze naam is als alias ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel, hierna te noemen Oro. 

 

2. Doel 
Oro heeft als voornaamste doel het beoefenen van werelddans: o.a. werelddans voor de jeugd, 

Internationale dans, Israëlische dans en Country Line. 

 

3. Lidmaatschap 
a. Iedereen, die op een van de dansgroepen is ingeschreven en deelneemt aan de lessen, is lid.   

b. Leden zijn zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, jeugdleden zijn zij die jonger zijn dan 

18 jaar.  

c. Leden zijn vermeld in de ledenlijsten van de groepen met: 

- naam en voornamen 

- volledig adres en telefoonnummer(s) 

- e-mail adres 

- geboortedatum 

- geslacht 

d. Het lidmaatschap eindigt door opzegging bij de penningmeester via 

ledenadministratie@orodans.nl . Behoudens de bijzondere situaties omschreven in de statuten 

kan het lidmaatschap alleen eindigen aan het eind van het verenigingsjaar. 

e. Leden, die grote inzet voor de vereniging hebben getoond, kunnen worden benoemd tot ere-

lid. Zie de bijlage voor de ere-leden. Leden kunnen iemand voordragen om ere-lid te worden op 

de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur benoemt een ere-lid. 

f. Alle leden en vertegenwoordigers van jeugdleden hebben stemrecht op de Algemene 

Ledenvergadering. Donateurs kunnen meepraten op de vergadering, maar zij hebben geen 

stemrecht.  

 

4. Deelname aan de dansgroep 
a. Leden dansen alleen op de dansgroep(en) waarvoor zij zijn ingeschreven.   

b. Iedereen, die niet deelneemt aan een van de dansgroepen, kan donateur worden als Vriend 

van Oro.  

c. Wijziging van dansgroep of van dansend lid naar niet-dansend lid kan alleen bij aanvang van 

het nieuwe verenigingsjaar. 

d. Leden melden uiterlijk 1 augustus de wijziging van groep of de wijziging van dansend lid naar 

Vriend van Oro bij de penningmeester via ledenadministratie@orodans.nl. 

e. Mensen, die wellicht lid willen worden , kunnen 1 keer een proefles volgen. 
f. Leden en Vrienden kunnen twee keer per jaar een strippenkaart kopen, waarmee zij op een groep 
naar keuze vijf keer los kunnen dansen. 
 

5. Korte cursussen 
a. Deelnemers aan de instroomcursussen van 10 lessen zijn geen lid. 

b. Deelnemers via de Jeugdsportpas of de Beweegpas 50+ zijn geen lid. 

c. Overige niet-leden kunnen niet op de dansgroepen dansen. 

d. Deelnemers, die na de korte cursus, blijven dansen, worden op dat moment lid van de 

vereniging. 

 

6. Verenigingsjaar en boekjaar 
a. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. 

b. Het boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. 

c. Het dansseizoen loopt van 1 september tot 30 juni. 
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7. Contributie 
a. Iedereen, die in het voorgaande verenigingsjaar lid was en zich niet voor 1 augustus heeft 

afgemeld, blijft in het nieuwe verenigingsjaar lid van de vereniging en is contributie 

verschuldigd. 

b. Leden betalen de contributie, na ontvangst van de rekening. 

c. Leden kunnen na melding bij de penningmeester via penningmeester@orodans.nl de 

contributie voldoen in drie termijnen: een derde voor 31 oktober, een derde voor 31 december 

en een derde voor 31 maart. 

d. Nieuwe leden, die in de loop van het verenigingsjaar op een groep gaan dansen, krijgen vanaf 

november een oplopende korting op de contributie. Het bestuur stelt deze korting jaarlijks vast. 

e. Leden, die op meerdere groepen dansen, moeten voor elke groep de contributie voldoen. Er is 

geen kortingsregeling. 

f. Ere-leden, die deelnemen aan een dansgroep, betalen de contributie voor die dansgroep. Niet-

dansende ere-leden zijn geen contributie verschuldigd. 

g. Het bestuur stelt jaarlijks de hoogte van de contributie van de groepen vast. Als het bestuur 

voorziet dat de contributieverhoging meer dan € 5 zal moeten bedragen, vraagt het hiervoor 

mandaat aan de Algemene Ledenvergadering in het verenigingsjaar voorafgaand aan deze 

verhoging. 

h. Studentleden krijgen een korting op de contributie. Het bestuur stelt deze korting jaarlijks 

vast. 

i. De hoogte van de contributie is in verhouding tot de kosten van de vereniging. Oro streeft er 

niet naar om winst te maken of een reserve op te bouwen. 

 

8. Entree dansactiviteiten 
Dansactiviteiten zijn dansdagen, dansmiddagen, dansochtenden, korte cursussen, instuiven en 

bals. 

a. Iedereen, die deelneemt aan een door Oro georganiseerde dansactiviteit, betaalt entree. 

b. Bestuursleden, die uit hoofde van hun bestuursfunctie bij een activiteit aanwezig zijn, betalen 

geen entree. 

c. Ere-leden betalen geen entree. 

d. Bestuursondersteuners, die uit hoofde van hun activiteiten voor het bestuur bij een activiteit 

aanwezig zijn, betalen geen entree. 

d. Vrijwilligers bij activiteiten betalen entree, maar krijgen een vergoeding in de vorm van 

consumptiemuntjes. 

e. Het bestuur bepaalt jaarlijks de hoogte van de entree voor dansactiviteiten. 

 

9. Verkiezing bestuur 
a. De Algemene Ledenvergadering kiest de bestuursleden. 

b. Twee weken voor de verkiezing tijdens de Algemene Ledenvergadering nodigt het bestuur de 

leden uit zich kandidaat te stellen. 

c. Kandidaatstelling geschiedt door aanmelding bij het secretariaat via info@orodans.nl.  

c. De verkiezingen zijn geheim en vinden plaats door middel van gesloten briefjes. 

e. Verkozen is degene, die het grootste aantal stemmen heeft gekregen. Is op verschillende 

kandidaten hetzelfde aantal stemmen uitgebracht dan vindt herstemming plaats. Wordt nu weer 

op verschillende kandidaten hetzelfde aantal stemmen uitgebracht, dan beslist het lot. 

f. Bij gebrek aan voldoende kandidaten zal in de vacature worden voorzien op een door het 

bestuur te bepalen wijze. 

g. Bij tussentijdse vacature zal geacht worden te zijn verkozen de kandidaat die bij de laatste 

verkiezing in stemmenaantal op de gekozen kandidaat volgde of zoals onder f. is beschreven. Zij 

die door een tussentijdse vacature zijn verkozen, treden af op het tijdstip waarop de 

oorspronkelijk gekozen bestuursleden zouden aftreden. 

h. Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. 
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10. Voorzitter 
De voorzitter geeft leiding en houdt toezicht op het verenigingsleven: 

a. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.  

b. Hij leidt de vergaderingen en stelt in overleg met de secretaris de agenda op.  

c. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.  

d. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te doen beëindigen, indien hij meent dat de 

vergadering voldoende is ingelicht.  

e. De voorzitter stelt het bestuursbeleid voor de Algemene Ledenvergadering op ter vaststelling 

in de bestuursvergadering. 

 

11. Secretaris 
De secretaris voert de administratie van de vereniging: 

a. Het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen, 

Algemene Ledenvergaderingen en vergadering bestuur-docenten. 

b. Het voeren van de correspondentie met externen, leden en docenten. De correspondentie 

wordt, indien nodig op de agenda van de bestuursvergadering vermeld bij ingekomen en 

uitgaande post en als bijlage meegestuurd. 

c. Het ondertekenen van contracten met docenten, orkesten en zaalverhuurders. 

d. Het opstellen van het jaarverslag voor de Algemene Ledenvergadering ter vaststelling in de 

bestuursvergadering. 

e. Het (digitale) beheer van het verenigingsarchief. 

f. Het bijeenroepen van vergaderingen. 

 

12. Penningmeester 
De penningmeester is belast met het beheer van de middelen van de vereniging: 

a. De inning van de contributies, donaties en entreegelden en het verwerven van subsidie. 

b. Het contracteren van docenten, orkesten en zalen en het onderhouden van contacten en 

voeren van onderhandelingen hierover. 

c. Het betalen van rekeningen en verschuldigde bedragen. 

d. Het bewaren van het geld dat niet nodig is voor de lopende uitgaven tegen een zo gunstig 

mogelijke rente. De penningmeester zal de reserve echter nooit beleggen. 

e. Het voeren van overleg met de bestuursondersteuner, die de ledenadministratie verzorgt. 

f. Het opstellen van de jaarrekening voor de Algemene Ledenvergadering ter vaststelling in de 

bestuursvergadering. 

g. Het opstellen van de begroting van inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar 

voor de Algemene Ledenvergadering ter vaststelling in de bestuursvergadering. 

h. Het beheren van de sleutels van de danslocaties. 

 

13. Overige bestuursleden 
De overige bestuursleden verdelen de overblijvende werkzaamheden onderling in overleg met 

het hele bestuur. 

 

15. Bestuursondersteuners 
Bestuursondersteuners zijn leden of donateurs, die met hun activiteiten het bestuur 

ondersteunen. Voor de volgende taken kan het bestuur bestuursondersteuners aanstellen: 

-webmaster inclusief de e-mail adressen 

-ledenadministratie 

-onderhouden inhoud van de website 

-bar 

-redactie Orokrant 

-drukwerk en layout 

-PR en communicatie 

-evenementen 
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14. Ontslag bestuursleden 
a. Leden van het bestuur, die in woord, geschrift of daad handelen in strijd met de statuten en/of 

het huishoudelijk reglement, of die handelen in strijd met de belangen van de vereniging, 

kunnen op voorstel van twee derde van het bestuur worden ontslagen. 

b. Ontslagen bestuursleden hebben het recht op beroep in de Algemene Ledenvergadering. 

c. De overdracht van de bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging berustende bij 

ontslagen bestuursleden moet binnen veertien dagen na aftreden of schorsing plaats vinden. Bij 

overdracht moeten ten minste drie bestuursleden aanwezig zijn. 

 

15. Verhindering van bestuursleden 
Als een bestuurslid langer dan drie maanden verhinderd is, of verhinderd zal zijn, zijn functie te 

vervullen, komt zijn bestuurslidmaatschap te vervallen. Is deze verhindering het gevolg van 

ziekte dan heeft het bestuur het recht deze termijn te verlengen. 

 

16. Controle door bestuur 
a. Het bestuur is bevoegd ten allen tijden ter controle inzage van alle boeken en bescheiden van 

de secretaris en/of de penningmeester te vorderen. 

b. Het bestuur is bevoegd ten allen tijden op de groepen de aanwezigheid van (niet-)leden, 

dansdocent en de aanvang- en eindtijden van de groepen te controleren. 

 

17. Dansleiding 
a. Het bestuur contracteert de dansdocenten. 

b. Het bestuur kan deze taak delegeren aan een van zijn leden. 

c. Het bestuur vergadert een keer per verenigingsjaar met de dansdocenten van alle groepen. 

 

18. Kascontrole 
a. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, donateurs of wettelijk vertegenwoordigers 

van jeugdleden, die geen bestuurslid zijn. 

b. De Algemene Ledenvergadering kiest jaarlijks de leden van de kascommissie. 

c. Een lid van de kascommissie kan maximaal twee achtereenvolgende boekjaren lid blijven. 

d. Tenminste een maal per jaar voert de kascommissie een controle uit van de baten, lasten en 

bescheiden van de penningmeester. Deze controle vindt plaats tussen het moment dat het 

bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld en de presentatie van de jaarrekening aan de 

Algemene Ledenvergadering. 

e. De kascommissie verleent tijdens de Algemene Ledenvergadering de penningmeester 

decharge als zij de boeken en de jaarrekening in orde heeft bevonden. 

 

19. Slotbepalingen 
a. Het is verboden eigendommen van de vereniging voor andere doeleinden te gebruiken dan 

waarvoor zij bestemd zijn, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van het dagelijks bestuur. 

b. Overal waar de mannelijke woordvorm is gebruikt doelt deze op zowel mannen als vrouwen. 

c. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts geschieden door de ledenvergadering bij 

tweederde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. De wijzigingen treden in werking 

op de dag, die in de wijziging is vastgesteld. 

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

e. De Algemene Ledenvergadering heeft dit huishoudelijk reglement vastgesteld op 15 november 

2014 en onmiddellijk in werking gesteld. 

 

 

Bijlage bij het huishoudelijk reglement van Oro, Vereniging voor Werelddans 

De ere-leden zijn op 15 november 2014: 

 Bert Bleeker 

 Sonja Bellaart 

 Harry van Parera 

 Frits Meijer 


