
Huishoudelijk reglement van het Edes Wijn-en Biergilde  “La Vallee de Gueldre”

Introductie.
Art.  1 Tot introductie zijn gerechtigd de gewone leden en de begunstigde leden. Introductie kan plaatsvinden op 

de door het bestuur georganiseerde bijeenkomsten.
Art.  2 Introducé (s) betalen geen entreegeld, maar kunnen slechts een bijeenkomst gratis bijwonen.
Art.  3 De introducé (s) mogen slechts onder begeleiding van leden aan de bijeenkomsten deelnemen, 

behoudens de bevoegdheid van het bestuur afwijking van dit voorschrift toe te staan in bijzondere 
gevallen.  

Art.  4 Voor een door de introducé (s) aangerichte schade, is aansprakelijk het lid, door wie de introductie heeft 
plaats gehad.
Ten aanzien van vergoeding van aangerichte schade worden kandidaat-leden met leden gelijk gesteld.

Art.  5 Kandidaat-leden kunnen lid worden, indien de leden geen bezwaar aantekenen tegen het lidmaatschap, de
aanmelding dient schriftelijk te gebeuren.

Art.  6 Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te maken, op grond van de houding of 
gedragingen van de betrokkene, gedurende de tijd van zijn of haar introductie op de bijeenkomsten.

Lidmaatschap.
Art.  7 Bij gehuwden en duurzaam samenwonenden zijn man en vrouw samen lid, met dien verstande dat per 

betalend lid een stem kan worden uitgebracht.

Bestuur.
Art.  8 De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met inachtneming van de 

bepalingen van dit reglement door het bestuur samengesteld.
Art.  9 Handelingen, welke de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, worden door geen van de 

bestuursleden verricht, dan na daartoe door de meerderheid der gildeleden verleende toestemming.

Wedstrijden.
Art. 10 Het bestuur is bevoegd, namens de vereniging wedstrijden, proeverijen en keuringen uit te schrijven en de

vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen of verenigingen georganiseerde
wedstrijden, keuringen of proeverijen.

Art. 11 Van het behalen van prijzen od premies door leden, die de vereniging op enige wedstrijd 
vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd register.
Bedoelde prijzen en premies worden het eigendom van de vereniging en komen de vereniging ten goede.

Geldmiddelen.
Art. 12 De betaling van de door de gewone en begunstigde leden verschuldigde gelden zal geschieden per bank 

of Giro voor de 1e maand van het nieuwe verenigingsjaar, waartegen de penningmeester een kwitantie 
wordt afgegeven.

Art. 13 Kandidaat-leden betalen de verschuldigde gelden van hun lidmaatschap binnen de maand waarin hun 
introductie plaatsvond.

Art. 14 Kandidaat-leden betalen over het lopende verenigingsjaar contributie naar ratio; met 
inachtneming van artikel 13.

Slotbepaling.
Art. 15 Van alle leden wordt bij aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van dit reglement, alsmede van 

alle bijzondere door het bestuur vastgestelde reglementen, ter hand gesteld gelijk mede van alle daarin 
latere aangebrachte wijzigingen geschiedt kosteloos.

Aldus vastgesteld op de oprichtingsvergadering van 19 november 1992 te Ede.
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