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I Constitutie van het SLA-bestuur

1. Een kandidaat-SLA-bestuur dient uiterlijk één jaar voor een lustrumverjaardag van het ACD
te worden gevormd en dient te worden gekozen op een ALV van het ACD.

2. Uiterlijk 10 dagen vóór de ALV waarbij het SLA-bestuur zal worden verkozen, zal het
kandidaat-SLA-bestuur aan het zi�ende ACD-bestuur doorgeven uit wie zij zal bestaan en,
indien reeds bekend, welke functie door wie zal worden bekleed.

3. Indien iemand zich kandidaat wil stellen voor het SLA-bestuur nadat er al een
kandidaat-SLA-bestuur is gevormd, dient deze persoon hiervoor een tiende deel van de
stemmen van het totaal aantal stemgerechtigde leden te verwerven.

4. Nadat het SLA-bestuur verkozen is, heeft zij het recht om, indien zij het nodig acht, zonder
instemming van de ACD-ALV bestuursleden erbij te nemen.

5. Indien twee SLA-bestuursleden dezelfde functie op het oog hebben en er onderling geen
overeenstemming bereikt kan worden, dient hierover gestemd te worden in de ALV. Diegene
die de meerderheid van de stemmen voor zich wint, krijgt de beoogde functie.

6. Leden van het SLA-bestuur zijn herkiesbaar.
7. Uiterlijk één kalenderjaar na de laatste lustrumactiviteit dient het bestuur van de stichting af

te treden. Vanaf dit moment van aftreden tot aan het aanstellen van een volgend bestuur van
de stichting (zie artikel I.1), zullen de volgende stellingen van kracht zijn.

a. Een delegatie van het bestuur van de vereniging, bestaande uit tenminste drie
personen, zal tevens bestuur van de stichting zijn. De leden van het bestuur van de
vereniging bepalen onderling wie deze delegatie zullen vormen. Bij aftreding van het
bestuur van de vereniging treedt de delegatie tevens af als bestuur van de stichting.
De daaropvolgende besturen van de vereniging zullen ieder een delegatie aanstellen
als bestuur van de stichting, tot de periode beschreven in I.1.

b. Deze delegatie van het bestuur hoeft geen verantwoording af te leggen betreffende de
financiële zaken van de stichting aan de ALV van het ACD.

II Het handelen van het SLA-bestuur

1. Het SLA-bestuur is verplicht haar statuten en huishoudelijk reglement te handhaven naar het
beste van haar kunnen.

2. In de periode van verkiezing tot vlak na het lustrum, dient het SLA-bestuur minimaal eens per
kalendermaand te vergaderen.

3. Een SLA-bestuurslid mag door slechts één ander SLA-bestuurslid gemachtigd worden om
namens hem of haar te spreken en/of te stemmen tijdens een (gedeelte van een) vergadering.
Deze machtiging moet vóór aanvang van de vergadering worden goedgekeurd door de
voorzi�er.

4. Bij schriftelijke en hoofdelijke stemming gelden de volgende regels:
Stemgedrag Motivatie Gevolg
Voor Stemt in met het voorstel. Totaal voor +1

Totaal geldig +1
Tegen Stemt niet in met het voorstel. Totaal tegen +1

Totaal geldig +1
Blanco Heeft niet tot een besluit kunnen komen over dit voorstel. Totaal geldig +1
Onthouding Wenst niet mee te stemmen over dit voorstel. Totaal geldig +0



5. Als het SLA-bestuur het nodig acht, richt zij een commissie op met speciale taken. Deze
commissie zal rapporteren aan het SLA-bestuur over haar doen en laten.

6. Het SLA-bestuur is verantwoordelijk voor de almanakcommissie (ALCO) en andere
subcommissies die eventueel gevormd zouden kunnen worden in de toekomst.

III Lustrumactiviteiten

1. Activiteiten die dienen te worden gehouden ter ere van de lustrumverjaardag:
a. Een reünistenborrel, om het contact met oud-leden te behouden.
b. Eén of meerdere chemisch informatieve activiteiten, zoals een symposium.
c. Ludieke activiteiten ter ontspanning, zoals een sportdag, diner of feest.

2. Het SLA-bestuur mag in overleg met het ACD-bestuur, bij meerderheid van de stemmen (van
het SLA-bestuur en het ACD-bestuur tezamen genomen), personen om gegronde redenen de
toegang tot één of meerdere lustrumactiviteiten on�eggen.

IV Slotbepaling

1. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement mogen worden doorgevoerd wanneer de
meerderheid van de SLA-bestuursleden vóór deze wijziging stemt.


