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In the name of God, the Merciful, the Compassionate 

 

                                   

God is the Light of the heavens and the earth, 
 

                                               

the likeness of His light is as a niche wherein is a lamp, 
 

                            

the lamp is in a glass, 
 

                                        

the glass as it were a glittering star, 

 

                                                                             

kindled from a Blessed Tree, an olive that is neither of the East nor of the West, 

 

                                                        

the oil whereof wellnigh would shine, even if no fire touched it; 
 

                 ٍ  
Light upon Light 

 

                                    

God guides to His light whom He will 
 

                                      

and God sets forth parables for men 
 

                              

and God has knowledge of everything. 
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I. Algemene bepalingen 

Artikel 1 Doel 

Dit Huishoudelijk Reglement heeft als doel: 

(1) het nader detailleren en aanvullen van de Statuten op basis van art. 34 [1], 20, 26 [4] en 31 

[7] van de Statuten; 

(2) het vaststellen van de taken en bevoegdheden van bestuursleden; 

(3) het vaststellen van afspraken, regels en richtlijnen van bestuursleden; 

(4) en het vastleggen van procedures of werkwijzen. 

Artikel 2 Strijdigheid met Statuten 

Dit Reglement is ondergeschikt aan de Statuten. Voor zover een of meer bepalingen in dit 

Reglement strijdig zijn met de Statuten verliezen zij hun werking.  

Artikel 3 Restbevoegdheid 

In alle gevallen waarin niet door de wet, de Statuten, of de Reglementen is voorzien, beslist het 

Bestuur. 

Artikel 4 Duur 

Dit Reglement is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 5 Begrippen 

Begrippen in dit Reglement worden uitgelegd en begrepen aan de hand van de Statuten. 
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II. Het Bestuur 

A. Algemeen 

Artikel 6 Omschrijving 

(1) Het Bestuur als geheel heeft de verantwoordelijkheid MSA Nour te vertegenwoordigen en de 

dagelijkse leiding over MSA Nour te voeren. 

(2) Het Bestuur presenteert zich ten alle tijden zo neutraal mogelijk ten opzichte van haar leden 

en de buitenwereld. Gevoelige informatie of opinies worden niet gedeeld buiten het Bestuur. 

Artikel 7 Onderlinge afspraken 

(1) Ieder bestuurslid wordt geacht te voldoen aan de op hem rustende verplichtingen of de aan 

hem toegewezen taken. Indien een bestuurslid hieraan verzuimt, dient deze het Bestuur hier 

zo spoedig mogelijk onder opgaaf van reden van op de hoogte te stellen. 

(2) Bestuursleden stellen onderling, zo spoedig mogelijk na hun aanstelling, afspraken vast met 

betrekking tot: 

a. Manieren waarop zij een goede en gezonde (werk)sfeer willen bewerkstelligen; 

b. Manieren waarop zij een goede en gezonde verdeling van de (werk)last willen 

bewerkstelligen; 

c. Het waarborgen van voldoende feedback en evaluatiemomenten; 

d. Elkaars beschikbaarheid met betrekking tot online of telefonische communicatie; 

e. De platforms waarvan zij voor hun bestuurstaken en interne communicatie gebruik 

willen maken; 

f. De platforms waarvan zij voor de communicatie met hun leden gebruik willen maken, 

onverminderd een en ander bepaald in de Statuten; 

g. De mate van zelfstandigheid bij het vervullen van hun taken; 

h. De stappen die zij nemen wanneer onenigheid tussen hen heerst. 

Artikel 8 Bestuursverplichtingen 

(1) Het Bestuur organiseert ten minste twee Algemene Ledenvergaderingen per jaar, waaronder 

de Openingsvergadering en de Eindejaarsvergadering. 

(2) Het Bestuur stelt een begroting en een beleidsplan op waarin een jaarplanning is opgenomen. 

Deze documenten worden tijdig voor de Openingsvergadering ter inzage gelegd en in 

diezelfde Openingsvergadering gepresenteerd.  

(3) Het Bestuur voert van de vermogenstoestand van MSA Nour en van alles betreffende de 

werkzaamheden van MSA Nour naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 

zodanige wijze een administratie uit en bewaart de daartoe behorende boeken, bescheiden 

en andere gegevensdragers op zodanige wijze, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen 

van MSA Nour kunnen worden gekend. 
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Artikel 9 Kennisplicht bestuursleden 

Bestuursleden dienen kennis te nemen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de 

Bestuurshandleiding en het Privacy Statement en worden geacht op de hoogte te zijn van de op 

hen rustende bevoegdheden en verplichtingen. 

Artikel 10 Geheimhoudingsplicht en gegevensbescherming 

(1) De bestuursleden zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van die gegevens die aan hen 

in hun hoedanigheid ter kennis zijn gekomen en die naar hun aard niet voor verspreiding 

onder derden zijn bestemd. 

(2) De bestuursleden van MSA Nour dienen zich te houden aan het Privacy Statement van MSA 

Nour en aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere 

wetten en verdragen met betrekking tot privacywetgeving in Nederland. 

(3) De plichten vervallen niet door de beëindiging van de band van een bestuurslid met MSA 

Nour. 

Artikel 11 Opeisbare schulden 

MSA Nour dient zelf aan haar geldelijke schulden te voldoen, tenzij een wederpartij succesvol 

aantoont dat de vereniging hier niet aan kan voldoen, in geval waarvan het betrokken bestuurslid 

of de betrokken bestuursleden de opeisbare schulden onverwijld aan MSA Nour dienen te 

voldoen in overeenstemming met artikel 2:30 [2], [3] en [4] Burgerlijk Wetboek. 

B. Bestuursvergaderingen 

Artikel 12 De Bestuursvergadering 

(1) Bestuursvergaderingen worden minimaal tweewekelijks gehouden met het gehele Bestuur. 

Het Bestuur maakt onderling afspraken met betrekking tot de planning van deze 

bestuursvergaderingen. 

(2) De streefduur van een bestuursvergadering is maximaal 2 uur. 

(3) Een bestuurslid kan zich bij wijze van uitzondering via een digitale videoverbinding aan het 

gesprek voegen. 

(4) Een bestuurslid dat verwacht afwezig te zijn bij een bestuursvergadering stelt het Bestuur hier 

zo spoedig mogelijk van op de hoogte, onverminderd een redelijk begrip van het Bestuur bij 

acute of andere uitzonderlijke situaties. 

(5) Ieder bestuurslid wordt, onder schorsing van de vergadering, de gelegenheid gegeven de 

rituele wassing en het gebed te verrichten gedurende een bestuursvergadering. Het 

bestuurslid draagt er zorg voor de rituele wassing alvorens de vergadering te hebben verricht.  

Artikel 13 Agendapunten 

(1) Bestuursleden dienen hun gewenste agendapunten minimaal drie dagen voor de 

eerstvolgende bestuursvergadering individueel in bij de Secretaris inclusief toelichting en 

eventuele bijbehorende documenten. 
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(2) De Secretaris en de Voorzitter bepalen tezamen van tevoren hoeveel minuten de 

afzonderlijke agendapunten bedragen en welke agendapunten voorrang krijgen. Hierbij 

overweegt hij/zij nadrukkelijk de geschiktheid van het agendapunt voor een gezamenlijke 

behandeling, de complexiteit van het agendapunt en de (on)bekendheid met de materie.  

(3) Bestuursleden kunnen, indien redelijkerwijs mogelijk, tot het begin van de 

bestuursvergadering alsnog een of meerdere nieuwe agendapunten laten opnemen. 

(4) Elke agenda zal tenminste bestaan uit de volgende agendapunten: 

a. Opening: De bestuursvergadering wordt geopend met een smeekbede of een vers 

uit de Koran, afhankelijk van de tijd eventueel voorzien van een toelichting. De 

bestuursleden komen hierbij roulerend aan hun beurt. 

b. Vaststelling agenda: mogelijkheid toevoegen agendapunten. 

c. Verslag vorige vergadering: iedereen heeft voor de vergadering de notulen van de 

vorige vergadering gecontroleerd. Zo nodig worden wijzigingen voorgesteld en 

besproken. Daarna wordt dit verslag officieel goedgekeurd. 

d. Correspondentie: de deelnemers hebben bij de agenda een lijst met ingekomen 

en uitgegane correspondentie ontvangen. Bestuursleden kunnen hier vragen aan 

elkaar stellen over de gevoerde correspondentie. 

e. Mededelingen: ruimte voor mededelingen van leden of commissieleden van MSA 

Nour. 

f. [ruimte voor andere agendapunten] 

g. Agendapunten voor de volgende vergadering 

h. Sluiting: de Voorzitter herinnert aan de gemaakte afspraken. Zo nodig worden 

taken verdeeld. Daarna dankt hij/zij de deelnemers voor hun inbreng en sluit hij/zij 

de vergadering. 

C. Continuïteit 

Artikel 14 Continuïteit  

(1) Het Bestuur draagt zorg voor de continuïteit van de vereniging. 

(2) Het Bestuur zorgt voor het volbrengen van zijn taak totdat hij/zij wordt opgevolgd. 

(3) Het Bestuur bevordert de verkiesbaarstelling van bestuurskandidaten. Hiertoe verstrekt hij/zij 

minimaal een maand voor de Eindejaarsvergadering inlichtingen omtrent de werkzaamheden 

van de bestuursleden, de verkiezingsprocedure en andere zaken die van belang kunnen zijn 

voor een toekomstig bestuurslid. 

(4) Het Bestuur is verplicht de nieuwe bestuursleden op een zodanige wijze in te werken, dat de 

nieuwe bestuursleden hun functie naar behoren kunnen uitvoeren. Deze ondersteuning 

moet in ieder geval worden verschaft tot het einde van het academische jaar. 

(5) Het Bestuur draagt bij haar aftreden in ieder geval terstond aan het benoemde bestuur over: 

a. De Bestuurshandleiding, inclusief taakomschrijvingen, nader omschreven in artikel 

4 van het Huishoudelijk Reglement; 

b. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers met alle gegevens over MSA 

Nour, met uitzondering van gegevens die in hun aard niet bestemd zijn voor 

personen anders dan de personen betrokken bij de totstandkoming van dergelijke 

gegevens; 



8 
 

c. De bankpassen waarvan MSA Nour eigenaar, bezitter of houder is; 

d. De benodigde wachtwoorden, die vervolgens door het nieuwe bestuur gewijzigd 

worden; 

e. Alle sleutels waarvan MSA Nour eigenaar, bezitter of houder is. 

Artikel 15 Bestuurshandleiding 

(1) In het belang van een goede overdracht is er een Bestuurshandleiding die alle relevante 

kennis en informatie betreffende MSA Nour omvat. 

(2) Deze Bestuurshandleiding wordt jaarlijks door het zittende Bestuur geactualiseerd. 

(3) Bestuursleden dragen er individueel zorg voor dat de specifieke relevante kennis en 

informatie betreffende hun eigen bestuursposities geactualiseerd worden. 

D. De Voorzitter 

Artikel 16 Algemeen  

De Voorzitter: 

(1) Is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen; 

(2) Bemiddelt bij meningsverschillen tussen bestuursleden, commissieleden of in een ander 

gebied van MSA Nour. De Voorzitter bevordert de betrokkenen in het gezamenlijk vinden van 

een oplossing; 

(3) Houdt de doelstellingen in het beleidsplan en andere besluiten in de gaten en draagt er zorg 

voor dat deze worden bewerkstelligd en nageleefd; 

(4) Houdt bij wanneer bestuursleden of commissieleden deadlines hebben gemist en/of te laat 

zijn gekomen. De Voorzitter is verantwoordelijk voor het aanspreken van dit bestuurslid of 

commissielid en het zoeken naar oplossingen samen met dit lid. 

Artikel 17 Vergaderingen 

De Voorzitter: 

(1) Zit de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen voor; 

(2) Stelt in samenwerking met de Secretaris de agenda’s op voor de bestuursvergaderingen en 

de Algemene Ledenvergaderingen. 

(3) Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is in de vergaderingen. 

Artikel 18 Bestuur 

De Voorzitter draagt zorg voor: 

(1) Toezicht houden op een goede taakverdeling binnen het Bestuur; 

(2) Bevordert een efficiënte en plezierige atmosfeer binnen de groep. 

Artikel 19 Vereniging 

De Voorzitter draagt zorg voor het houden van toezicht op de gang van zaken en het coördineren 

binnen MSA Nour. 
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Artikel 20 Continuïteit  

Het inschrijven van zijn nieuw gekozen bestuur bij de Kamer van Koophandel, samen met de 

oude voorzitter. 

Artikel 21 Vertegenwoordiging 

De Voorzitter draagt zorg voor: 

(1) Vertegenwoordigen van MSA Nour naar buiten toe en onderhouden van contacten met 

externe partijen. De Voorzitter ontmoet hiertoe, na voorafgaand overleg met het Bestuur, met 

andere partijen en rapporteert duidelijk terug aan het Bestuur wat er besproken is. Dit doet 

hij/zij zo nodig samen met een ander bestuurslid. 

(2) De Voorzitter is medeondertekenaar van officiële stukken. 

E. De Secretaris 

Artikel 22 Algemeen 

(1) De Secretaris beschermt de secretariële processen van MSA Nour. 

(2) De Secretaris is de notulist van MSA Nour. 

(3) De Secretaris is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie van MSA Nour. 

(4) De Secretaris is verantwoordelijk voor het bewaken van de naleving van de Statuten, het 

Huishoudelijk Reglement en/of andere regelgevingen of normen van respect en eerlijkheid. 

Artikel 23 Vergaderingen 

De Secretaris draagt zorg voor: 

(1) Het, in samenwerking met de Voorzitter, opstellen van de agenda voor bestuurs- en 

ledenvergaderingen; 

(2) Het minimaal 24 uur van tevoren delen van de agenda voor de bestuursvergadering; 

(3) Het minimaal 2 weken van tevoren delen van de agenda voor de Algemene 

Ledenvergadering, in samenhang met de uitnodiging tot de desbetreffende Algemene 

Ledenvergadering onverminderd uitzonderlijke situaties; 

(4) Het delen van de tijdens de Algemene Ledenvergadering te behandelen stukken ten minste 

één week alvorens het plaatsvinden van de Algemene Ledenvergadering, tenzij voorbereiding 

op de agendapunten waarop de stukken betrekking hebben niet vereist is. 

(5) Het beschikbaar stellen van de gemaakte notulen voor respectievelijk de bestuursleden en 

de leden van MSA Nour uiterlijk zeven dagen nadat de bestuursvergadering of Algemene 

Ledenvergadering heeft plaatsgevonden; 

(6) Het faciliteren van een ruimte voor de vergaderingen, alsmede het inspannen voor het vinden 

van een geschikt vergadermoment voor de bestuursvergaderingen. 

Artikel 24 Correspondentie 

De Secretaris draagt zorg voor: 

(1) Het lezen en archiveren van alle post, ontvangen en uitgezonden via brieven; 

(2) Het lezen en archiveren van alle post, binnengekomen en uitgezonden via de e-mail; 
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(3) Het op de hoogte stellen van bestuursleden van de aan hen gerichte post; 

(4) Het herinneren van bestuursleden aan hun openstaande post; 

(5) Het voeren van de correspondentie, uiterlijk 5 werkdagen na ontvangen van de post, voor 

zover deze niet valt onder het takenpakket of bezigheden van de overige bestuursleden of 

commissies. 

Artikel 25 Archiveren 

De Secretaris draagt zorg voor: 

(1) Het bijhouden en ordenen van een archief met alle notulen, brieven, en andere documenten 

gericht aan of van MSA Nour die verzameld of uitgebracht zijn. De Secretaris is er voor 

verantwoordelijk dat alle belangrijke documenten in dit archief staan; 

(2) Het beschikbaar stellen van dit archief en de documenten waar nodig. 

(3) De op verzoek van leden of partijen gevraagde gegevens te delen, zolang de Statuten, het 

Huishoudelijk Reglement, de Bestuurshandleiding en de Privacy Statement zich hier niet 

tegen verzetten, een en ander ter beoordeling van het Bestuur; 

Artikel 26 Ledenadministratie 

De Secretaris draagt zorg voor het bijhouden en actualiseren van een compleet ledenregister 

conform het Privacy Statement van MSA Nour en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Indien een persoon lid wordt, wordt dit door de Secretaris behandeld 

en verwerkt. 

 

Artikel 27 Vertegenwoordigingsbevoegdheid 

De Secretaris kan de Voorzitter te hulp staan op het gebied van verbanden met externe 

partijen. 

F. De Penningmeester 

Artikel 28 Algemeen 

(1) De Penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële 

zaken binnen MSA Nour. 

(2) Met inachtneming van het in lid 1 beschreven doel beheert de Penningmeester het geld van 

MSA Nour. 

(3) De Penningmeester vertaalt het beleid en de activiteiten van het Bestuur in geld en in 

informatie over (on)mogelijkheden van de plannen. 

Artikel 29 Boekhouding 

De Penningmeester draagt zorg voor: 

(1) Het bijhouden van boekingen en rekeningen betreffende MSA Nour, zodanig dat de 

boekhouding op ieder gewenst tijdstip gecontroleerd kan worden; 

(2) Het bijhouden van de voorraden, waaronder het beheren van het kasgeld; 
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(3) Het eens per maand controleren van het kasboek op verkeerd ingevulde bedragen. 

Artikel 30 Begroting 

(1) De Penningmeester bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen van MSA Nour. 

Hiertoe zorgt hij/zij voor een realistische begroting en een regelmatige analyse van de kosten. 

(2) De Penningmeester stelt in de periode tussen zijn aanstelling en het begin van het nieuwe 

verenigingsjaar de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze gedurende zijn bestuursjaar. De 

begroting is een opsomming van alle kosten die het komende jaar worden verwacht. In de 

begroting neemt hij/zij de vaste kosten, de kosten van basisactiviteiten en de kosten van 

bijzondere activiteiten op. 

(3) De Penningmeester controleert eventuele begrotingen van de afzonderlijke commissies. 

(4) De begroting kan op aanvraag van Lokale Leden conform artikel 8 [1][c] van de Statuten van 

MSA Nour worden ingezien. 

Artikel 31 Openingsvergadering 

Voor de Openingsvergadering stelt de Penningmeester het volgende op: 

 

De jaarrekening, inhoudende de balans en de staat van baten en lasten inclusief toelichting, in 

overeenstemming met artikel 28 lid 2 sub a van de Statuten van MSA Nour.  

Artikel 32 Kascontrolecommissie  

De Penningmeester wordt gecontroleerd door de Kascontrolecommissie conform artikel 31 van 

de Statuten van MSA Nour.  

Artikel 33 Declaraties 

De Penningmeester zorgt voor een goede afhandeling van door leden gedeclareerde kosten door 

MSA Nour.  

Artikel 34 Continuïteit  

De Penningmeester draagt er zorg voor de bankrekening van MSA Nour over te schrijven op 

naam van de nieuw aangestelde Penningmeester en eventueel andere bestuursleden. 

G. De PR Manager 

Artikel 35 Algemeen 

De PR Manager bevordert zowel de interne als de externe publiciteit en weergave van MSA Nour.  

Artikel 36 PR en Marketing 

De PR Manager draagt zorg voor: 

(1) Het ontwikkelen van een marketing strategy plan dat zich bezighoudt met: 

a. De ‘huisstijl’ van MSA Nour; 
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b. Manieren van effectieve online en offline marketing. 

(2) Het promoten van evenementen, colleges en andere activiteiten georganiseerd of gesteund 

door MSA Nour. Hij/zij houdt zich hierbij aan een en ander bepaalde in het Privacy Statement 

van MSA Nour; 

(3) Het bedenken en in werking brengen van nieuwe strategieën om meer bekendheid rondom 

MSA Nour te creëren en nieuwe leden te werven; 

Artikel 37 Sociale media kanalen 

De PR Manager draagt zorg voor: 

(1) Het aanmaken en actualiseren van verschillende social media kanalen, waaronder in ieder 

geval: 

a. De Facebook groep ‘Muslim Students in Maastricht’;  

b. De MSA Nour Facebook pagina; 

c. De MSA Nour Instagram pagina; 

d. De MSA Nour Linkedin pagina. 

(2) Het ontwikkelen van een social media strategy plan dat zich bezighoudt met onder andere: 

a. De frequentie van het aantal publicaties; 

b. De inhoud van de publicaties; 

c. De ‘huisstijl’ van MSA Nour; 

d. Manieren om orde te houden op de kanalen van MSA Nour; 

e. Richtlijnen voor het al dan niet accepteren van leden tot de Facebook groep. 

Dit plan moet door de rest van het Bestuur worden goedgekeurd.   

(3) Het reageren op berichten gekregen via deze platforms. 

Artikel 38 Website 

(1) De PR Manager heeft een leidende rol in het opzetten van de website van MSA Nour; 

(2) De PR Manager is verantwoordelijk voor het operationeel en actueel houden van de website 

van MSA Nour. 

H. De Event Manager 

Artikel 39 Algemeen 

De Event Manager is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van evenementen 

namens MSA Nour.  

Artikel 40 Evenementen 

(1) Onder een evenement wordt begrepen een georganiseerde activiteit die ofwel ‘open’ is 

(toegankelijk voor zowel leden als niet leden) ofwel gesloten (toegankelijk voor enkel leden) 

is.  

(2) Evenementen kunnen worden ingedeeld, maar niet uitsluitend, in ‘religieus’, ‘sociale 

evenementen’ en ‘educatief’. 
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(3) De Event Manager is verantwoordelijk voor het organiseren van minimaal 3 evenementen per 

jaar. Het is wenselijk dat activiteiten gelijkmatig worden verspreid over het verenigingsjaar.  

(4) De Event Manager draagt zorg voor het ontwikkelen van een event management plan dat 

zich bezig houdt met onder andere: 

a. De frequentie van het aantal evenementen per jaar. 

b. De soort evenementen die MSA Nour organiseert. 

c. De balans tussen Islamitische thema’s en niet Islamitische thema’s. 

d. De vraag naar en het aanbod van bepaalde thema’s in Maastricht. 

Dit plan moet door de rest van het Bestuur worden goedgekeurd.   

Artikel 41 Verloop 

(5) De Event Manager is verantwoordelijk voor het contacteren van de uit te nodigen gasten. De 

Event Manager kan deze functie overdragen aan commissieleden, maar controleert wel of dit 

goed wordt uitgevoerd; 

(6) De Event Manager draagt de verantwoordelijkheid voor het verloop van het evenement en 

het documenteren ervan; 

(7) De Event Manager is het aanspreekpunt van MSA Nour voor, tijdens en na afloop van 

evenementen. 

Artikel 42 Commissies 

(1) De Event Manager heeft een leidende rol in het oprichten van een structuur voor commissies 

die hem/haar te hulp kunnen staan. 

(2) De Event Manager is verantwoordelijk voor een goede communicatie met de commissies, is 

bevoegd tot het uitdelen van taken en zal de meningen en ideeën van de leden van de 

commissies verwelkomen en respecteren. 

Artikel 43 Samenwerking Penningmeester, PR Manager en Event Manager 

(1) De Event Manager werkt nadrukkelijk nauw samen met de Penningmeester op het financiële 

aspect van de evenementen die MSA Nour organiseert. Hiertoe houdt de Event Manager de 

Penningmeester nauw op de hoogte van zijn/haar wensen en actualiteiten. 

(2) De Event Manager werkt nadrukkelijk nauw samen met de PR Manager op het gebied van 

promotie van evenementen van MSA Nour. Hiertoe houdt de Event Manager de PR Manager 

nauw op de hoogte van zijn/haar wensen en actualiteiten. 
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III. Leden en donateurs 

A. Leden 

Artikel 44 Ledenbestand 

(1) De vereniging houdt een ledenbestand bij dat wordt beheerd door de Secretaris. Het 

ledenbestand bevat de essentiële gegevens voor het functioneren van de vereniging. Tevens 

vervult het bestand een archieffunctie.  

(2) Het ledenbestand bevat persoonlijke informatie over alle leden. Hierin worden onder andere 

opgeslagen de namen, geboortedatums, telefoonnummers, e-mail adressen, studies en 

nationaliteiten van de leden. Het Bestuur draagt er zorg voor te voldoen aan alle eisen van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetten en verdragen met 

betrekking tot privacywetgeving in Nederland. 

Artikel 45 Contributie 

(1) De jaarlijkse contributie wordt tijdens de Openingsvergadering door de Algemene 

Ledenvergadering vastgesteld. 

(2) De jaarlijkse contributie dient aan het begin van het bestuursjaar te worden geïnd door de 

Penningsmeester op de door het Bestuur aangegeven wijze. 

(a) Oud leden dienen zich schriftelijk te registreren bij de Secretaris op de daarvoor aangegeven 

wijze voor het start van het nieuwe academisch jaar.  

B. Donateurs 

Artikel 46 Donateurs 

(1) MSA Nour kent eenmalige donateurs en vaste donateurs. 

(a) Eenmalige donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard een financiële bijdrage te 

leveren. Zij kunnen hun bijdrage anoniem dan wel op naam verrichten. 

(b) Vaste donateurs zijn zij die zich contractueel bereid hebben verklaard een financiële bijdrage 

te leveren en als zodanig door het Bestuur zijn toegelaten. Vaste donateurs mogen niet handelen 

in strijd met islamitische principes, en worden in geval waarvan niet door het Bestuur als zodanig 

toegelaten. 

 

(2) Vaste donateurs hebben geen andere rechten en/of verplichtingen dan die in het begeleidende 

contract zijn toegekend of opgelegd. 

 

(3) De rechten en verplichtingen van een vaste donateur kunnen te allen tijde wederzijds door 

opzegging worden beëindigd, behoudens afgesproken bijdragen die geheel verschuldigd blijven 

over de afgesproken termijn. Opzegging door MSA Nour geschiedt door het Bestuur. 
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IV. Commissies 

Artikel 47 commissies 

(1) Het Bestuur besluit tot het vormgeven en instellen van een commissie.  

(2) Het Bestuur ziet toe op het functioneren van de commissies van MSA Nour. 

(3) Het Bestuur wijst de commissieleden aan. Het Bestuur bevestigt schriftelijk de samenstelling 

van de commissie aan de commissieleden. 

(4) Elke commissie wordt voorgezeten door een bestuurslid. De PR Manager is voorzitter van de 

PR commissie, de Event Manager is voorzitter van de evenementencommissie, en overige 

bestuursleden leiden in onderlinge overeenkomst een resterende commissie. 

(5) De commissie ontvangt van het Bestuur een omschrijving van de aan de commissie 

gedelegeerde taken en de omvang van de door de vereniging beschikbaar gestelde 

geldmiddelen tot uitvoering van deze taken.  

(6) Het Bestuur besluit tot het ontbinden van een commissie.  

Artikel 48 Kascontrolecommissie 

(1) De Algemene Ledenvergadering benoemt tijdens de Openingsvergadering een 

kascontrolecommissie, die de jaarrekening van het bestuur aan de vereniging onderzoekt en 

verslag uitbrengt van haar bevindingen. 

(2) De kascommissie bestaat uit ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van 

het Bestuur.  

(3) De kascommissie heeft een controlerende functie en is niet bevoegd om veranderingen door 

te voeren of te sanctioneren. De boekhouding is te allen tijde de verantwoordelijkheid van het 

bestuur.  

(4) De commissie zal, indien zij dit nodig acht, verbeteringen aangaande de boekhouding 

voorstellen aan het Bestuur. Dergelijke voorstellen/adviezen zijn altijd ‘vrijblijvend’ van aard. 

Het bestuur is dus niet verplicht om dergelijke voorstellen over te nemen. De adviezen zullen 

ook altijd in het kascontrole verslag voor de algemene ledenvergadering opgenomen worden.  

(5) De commissie zal de uitgaven van de vereniging controleren op doelmatigheid. Verder 

worden de ontvangsten en uitgaven gecontroleerd op aanvaardbaarheid, toereikendheid, 

betrouwbaarheid en rechtmatigheid.  

(6) Het Bestuur dient een overzicht van aan andere commissies beschikbaar gestelde 

geldmiddelen ter beschikking te stellen van de kascontrolecommissie, waarbij tevens een 

overzicht van leden van de betreffende commissie is gevoegd. 

(7) Na iedere activiteit van een andere commissie, en in ieder geval binnen redelijke termijn na 

ontbinding van een commissie, dient de commissie een staat van baten en lasten op te 

maken. Deze staat wordt ter hand gesteld van het Bestuur, die de staat op zijn beurt indient 

bij de Kascontrolecommissie. 

(8) De taken van de Kascontrolecommissie zijn: 

a. Het controleren of de begin-en eindsaldo van de bankrekeningen aansluitend zijn. 

Ook het verloop van de rekeningen dient gecontroleerd te worden; 

b. Het controleren van de declaraties en facturen op aanwezigheid en 

verantwoording in de boekhouding; 
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c. Het tellen van de voorraden van MSA Nour; 

d. Het tellen van de kas en het controleren van het kasboek; 

e. Het controleren van de uitgaven van de studentenvereniging op doelmatigheid en 

het belang van deze uitgaven voor de vereniging; 

f. Het controleren van contracten en de naleving hiervan door beide partijen; 

g. Het controleren van subsidiereglementen en de naleving hiervan door beide 

partijen; 

h. Het controleren van uitgaven en inkomsten van de verschillende commissies van 

MSA Nour; 

i. Het eventueel opstellen van voorstellen/adviezen die het bestuur over kan nemen 

in het belang van de studentenvereniging; 

j. Het opstellen van een kascontrole verslag, dat in de algemene ledenvergadering 

overgebracht wordt aan de leden en het bestuur van MSA Nour.  
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V. Slotbepalingen 

Artikel 49 Slotbepalingen 

(1) Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit Reglement. 

Van de bepalingen in dit Reglement kan worden afgeweken als het volgen van dit Reglement 

in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar zou zijn, zulks ter beoordeling van het Bestuur. 

(2) MSA Nour is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade van welke aard dan ook, 

ongeacht welke oorzaak. Leden en donateurs zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun 

eigen veiligheid en gezondheid. 

(3) Na vaststelling van het Reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan 

de leden. Dit Huishoudelijk Reglement en alle navolgende wijzigingen van dit Reglement 

treden direct in werking na geaccepteerd te zijn door de Algemene Ledenvergadering.  


