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Proposal House Regulations
Dutch
Voltekst
Artikel 1, Leden
1. Leden dienen aan tenminste een van de de volgende criteria te voldoen:
(a) Campusbewoner met een UTnet-aansluiting
(b) Thuisgebruik van UTnet door een UT-student
(c) UTnet-gebruik door UT-student of UT-medewerker op privé-hardware
(d) Thuisgebruik (buiten dienstverband) van UTnet door een UT-medewerker
(e) UT-gelieerde organisatie met een UTnet-aansluiting
2. Als uitzondering hierop kan het bestuur een persoon het lidmaatschap aanbieden indien deze
zich actief inzet voor de vereniging.
Artikel 2, Commissies
De eisen voor commissies, zoals genoemd in artikel 9 lid 3 van de statuten, zijn als volgt:
1. Het commissiehoofd wordt op voordracht van de commissie door het bestuur benoemd.
2. Nieuwe commissieleden kunnen te allen tijde door het commissiehoofd in overleg met het bestuur
worden benoemd.
3. De algemene leiding van een commissie berust bij het commissiehoofd.
4. Commissies zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
5. Commissieleden kunnen te allen tijde hun lidmaatschap aan de commissie opzeggen.
6. Commissieleden zijn verplicht een geheimhoudingsovereenkomst met de vereniging te tekenen.
Artikel 3, Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, zoals genoemd in artikel 13 lid 5 van de statuten, wordt benoemd tijdens
de jaarvergadering, zoals genoemd in artikel 13 lid 2 van de statuten, en zal aangesteld blijven tot de
financiële stukken van het betreffende boekjaar zijn goedgekeurd.
De kascontrolecommissie heeft de volgende taken:
1. Het onderzoeken van de boekstukken voordat deze op de Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd en het adviseren van de Algemene Ledenvergadering over het al dan niet goedkeuren
van deze boekstukken.
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2. Het bekijken van de begroting in samenhang met de resultaten van voorgaande jaren en de plannen binnen de vereniging voor het komend jaar voordat deze op de Algemene Ledenvergadering
wordt gepresenteerd, en het adviseren van de Algemene Ledenvergadering over het al dan niet
goedkeuren van deze begroting.
Artikel 4, Raad van Advies
1. De RvA is een adviesorgaan van het bestuur. De RvA kan het bestuur gevraagd en ongevraagd
van advies voorzien.
2. Leden van de RvA zijn die personen waarvan het bestuur van mening is dat hun advies een
belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van de vereniging.
3. Leden van de RvA zijn onafhankelijk.
4. De RvA bestaat uit ten minste 3 en maximaal 6 leden, die geen deel uitmaken van het bestuur.
5. Ook niet-leden kunnen gevraagd worden deel uit te maken van de RvA.
6. De RvA wordt gechargeerd tijdens een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur zal tijdens de
Algemene Ledenvergadering een voorstel voor de RvA presenteren. Dit voorstel zal met de rest
van de stukken van die Algemene Ledenvergadering gepubliceerd worden.
7. Voor zover leden van de RvA geen lid zijn van de vereniging hebben zij spreekrecht tijdens de
Algemene Ledenvergadering, maar geen stemrecht.
8. Leden van de RvA worden door het bestuur regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.
De verstrekte informatie dient vertrouwelijk behandeld te worden.
9. Leden van de RvA worden in principe aangesteld voor een bestuursperiode, maar kunnen te allen
tijde hun lidmaatschap opzeggen. Indien hierdoor niet meer het minimale aantal van 3 leden
der RvA wordt behaald, dient op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een nieuwe RvA
samengesteld te worden.
Artikel 5, Senaat
1. De senaat bestaat uit oud-bestuurders en oud-actievelingen en bestaat voor betrokkenheid met
SNT.
2. Voor zover leden van de senaat geen lid zijn van de vereniging hebben zij spreekrecht tijdens de
Algemene Ledenvergadering, maar geen stemrecht.
3. Leden van de senaat kunnen te allen tijde hun lidmaatschap opzeggen.
Artikel 6, Herinneringsoproep Algemene Ledenvergadering
Het bestuur zorgt voor een herinneringsoproep aan leden die aangegeven hebben dat ze een herinnering
willen ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering. Dit zal tenminste een werkdag voor de Algemene
Ledenvergadering geschieden.
Wijzigingen
1. Voeg artikel 4 "Raad van Advies" toe uit het huishoudelijk reglement van 2018.
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2. Hernummer huidig artikel 4 en 5 naar artikel 5 en 6 respectievelijk.
3. Verander artikel 5 "Senaat" om gelijk te zijn aan het huishoudelijk reglement van 2018.

English
Full text
Article 1, Members
1. Members must meet at least one of the following requirements:
(a) Campus resident with a UTnet connection
(b) Home use of UTnet by a UT student
(c) UT-net use of a UT student or UT employee on personal hardware
(d) Home use (outside employment) of UTnet by a UT employee
(e) UT affiliated organisation with a UTnet connection
2. As an exception to this, the board can offer a person membership if they are actively committed
to the association.
Article 2, Committees
The requirements for committees, as stated in article 9, clause 3 of the articles of association, are as
follows:
1. The head of a committee is appointed by the board on recommendation of the committee.
2. New committee members can be appointed at all time by the head of the committee in consultation with the board.
3. The head of a committee is responsible for the general management of the committee.
4. Committees are accountable to the board at all times.
5. Committee members can cancel their membership of a committee at any time.
6. Committee members are required to sign a confidentiality agreement with the association.
Article 3, Audit committee
The audit committee, as stated in article 13, clause 5 of the articles of association, is appointed during
the General Members Meeting, as stated in article 13, clause 2 of the articles of association, and will
remain appointed until the financial report of the relevant financial year has been approved.
The audit committee has the following tasks:
1. Examining the financial report before it is presented at the GMM and advising the GMM on
whether or not to approve this financial report.
2. Examining the budget in conjunction with the results of previous years and the plans within the
association for the coming year before it is presented at the GMM, and advising the GMM on
whether or not to approve this budget.
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Article 4, Board of Advisors
1. The BoA is an advisory body to the board. The BoA can provide the board with solicited and
unsolicited advice.
2. BoA members are persons of whom the board believes that their advice makes an important
contribution to the functioning of the association.
3. BoA members are independent.
4. The BoA consists of at least 3 and at most 6 members, who are not part of the board.
5. Non-members may also be asked to join the BoA.
6. The BoA is charged during a General Members Meeting. The board presents of proposal for the
BoA during the General Members Meeting. The proposal will be published alongwith the other
documents for the General Members Meeting.
7. BoA members who are not members of the association have the right to speak at the General
Members Meeting, but have no right to vote.
8. BoA members are regularly informed by the board about the state of affairs. The information
provided must be treated confidentially.
9. The board decides on the composition of the senate.
10. BoA members are appointed for a board period, but can cancel their membership of the BoA at
any time. If this causes the amount of BoA members to drop below the minimum of 3 members,
a new BoA must be appointed during the next General Members Meeting.
Article 5, Senate
1. The senate conists of old board members and old active members and exists for staying involved
with SNT.
2. Senate members who are not members of the association have the right to speak at the General
Members Meeting, but have no right to vote.
3. Senate members can cancel their membership of the senate at any time.
Article 6, Reminder General Members Meeting
The board will issue a reminder to members who have indicated that they wish to receive a
reminder for the General Members Meeting. This will be done at least one working day before the
GMM.
Changes
1. Add article 4 "Board of Advisors" from the house regulations of 2018.
2. Renumber current articles 4 and 5 to articles 5 and 6 respectively.
3. Change article 5 "Senate" to match the house regulations of 2018.

