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   Huishoudelijk Reglement 
  

 
 Vastgesteld door de Ledenraad op 17 november 2007;  

aangevuld met hoofdstuk 3, vastgesteld door de Ledenraad op 31 mei 2008 
 
Hoofdstuk 1 Afdelingen 
 
1. Antroposana kent per 2 juni 2007 eenentwintig afdelingen te weten (zie bijlage 1): 
 
 - Noord 
 - Oost 
 - Centrum 
 - Noord-West 
 - West 
 - Zuid 
 - Artaban (Hoorn) 
 - Duindoorn (Den Haag) 
 - Egelantier (Bergen) 
- de Zonneweg (Dordrecht) 
 - Helianth (Rotterdam) 

 - Hesperis (Amsterdam) 
 - De Keerkring (Haarlem) 
 - MDG (Den Bosch) 
 - Meander (Breda) 
 - Symphytum (Vlaardingen) 
 - Tobias (Leeuwarden) 
 - WAGD (Doetinchem) 
 - De Wilg (Alkmaar) 
 - SAGA (Apeldoorn)  
 - Antroposana GOUDA e.o. 

 
2. Nieuwe leden worden op grond van hun postcode ingedeeld (tenzij ze bij opgave een andere afdeling 
hebben opgegeven), dat wordt hen per brief meegedeeld. 
 
3. Indien een lid - om welke reden ook - tot een andere afdeling wil horen, dient het dat schriftelijk te 
melden aan het secretariaat. 
 
4. Antroposana wil lokale activiteiten stimuleren en steunen. Elk lid kan eenmalige activiteiten als lezingen, 
cursussen, excursies organiseren. In principe worden de kosten daarvan gedragen door Antroposana, mits 
 -  het doel van de activiteit spoort met de doelen van Antroposana 
 -  vooraf een begroting en achteraf een verantwoording wordt overlegd aan het bestuur 
 -  de deelnemers een redelijke eigen bijdrage betalen 
 -  Antroposana voldoende financiële middelen heeft 
 -  de afgevaardigde van de betreffende afdeling vooraf wordt geïnformeerd, en kan deelnemen aan de 

activiteit 
De initiatiefnemer(s) kunnen gebruik maken van het secretariaat (mailings versturen, aanmeldingen 
registreren). 
  
5. Wanneer in een bepaalde plaats/regio al geruime tijd met succes activiteiten plaats vinden, kunnen de 
betrokken leden besluiten tot het oprichten van een nieuwe afdeling. Voorwaarden zijn: 
 -  minimaal 35 leden van Antroposana willen lid worden van die afdeling 
 -  minimaal 2 van die leden zijn beschikbaar als afgevaardigde resp. reserve afgevaardigde voor die 

afdeling in de Ledenraad van Antroposana 
 -  die leden kiezen een naam voor die afdeling, die nog niet in gebruik is voor andere afdelingen, en die 

naar verwachting ook in de toekomst geen verwarring zal opleveren 
Als aan deze voorwaarden is voldaan, krijgt de betreffende groep leden op de eerstvolgende vergadering 
van de Ledenraad de status van aspirant afdeling, zonder stemrecht. Op de ledenraadsvergadering van 
ongeveer een jaar later, kan de Ledenraad ze de status van afdeling geven, met stemrecht. 
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Hoofdstuk 2 Afvaardiging in de Ledenraad 
 
1. Elke afdeling kiest tenminste een afgevaardigde ten behoeve van de Ledenraad van Antroposana. 
Afdelingen met minder dan 500 leden hebben 1 (een) stem, afdelingen met minimaal 500 en maximaal 999 
leden hebben 2 (twee) stemmen, afdelingen met minimaal 1000 leden hebben 3 (drie) stemmen tijdens de 
vergaderingen van de Ledenraad. Het is aan de afdeling om naar de Ledenraad 1 afgevaardigde met alle 
stemmen te sturen, dan wel om meer afgevaardigden met elk een deel der stemmen te sturen. 
Dit artikel kan bij tweederde meerderheid van stemmen worden gewijzigd door de Ledenraad. 
 
2. Per afdeling kunnen maximaal drie personen toegang krijgen tot de vergaderingen van de Ledenraad, 
tenzij het bestuur ontheffing verleent. 
 
3. De afgevaardigde(n) van een afdeling roepen minimaal eenmaal per jaar (vóór 1 maart) een Algemene 
Ledenvergadering (ALV) bijeen. (Afdelingsreglement artikel 2. lid 3, Afdelingsstatuten artikel 13 lid 9), 
waarin onder meer het vertrouwen in die afgevaardigde(n) hernieuwd moet worden.   
De afgevaardigden van een afdeling dragen zelf zorg voor het uitschrijven van de ALV en de organisatie 
hiervan. Het verzenden van de uitnodiging voor deze vergadering naar de aangesloten leden kan, op 
verzoek van de afdeling, door het secretariaat van Antroposana worden gedaan. 
 Voor afdelingen met een regionaal karakter (de eerste zes in het lijstje onder 1.1) is het wenselijk de ALVs 
afwisselend in verschillende plaatsen te houden. 
 
4. Afgevaardigden kunnen hun reiskosten declareren bij de penningmeester van Antroposana, maar zij 
ontvangen geen honorarium. 
 
 
  
 
Hoofdstuk 3.  Bijzonder lidmaatschap 
 
1. Erelidmaatschap  

1. Deze onderscheiding kan worden toegekend aan (bestuurs-)leden van Antroposana die zich 
gedurende een zeer lange periode buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
doelstellingen van de vereniging. 

2. Het bestuur draagt iemand voor benoeming als erelid voor aan de Ledenraad en verzoekt de 
vergadering bij acclamatie over de voordracht te beslissen. 

3. Ereleden hebben het recht alle ledenvergaderingen bij te wonen, het woord daarin te voeren en 
voorstellen aan het bestuur te doen. Zij hebben echter als erelid geen stemrecht. 

 

2. Leden van Verdienste 

Leden, die zich in afdelingen gedurende een zeer lange periode buitengewoon verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de doelstellingen van de vereniging, kunnen onder dezelfde condities als voor Ereleden 
benoemd worden tot Leden van Verdienste. 
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Bijlage 1 bij Huishoudelijk Reglement Antroposana, 02-06-2007 
 

 


