Voor de bestuursleden van een vereniging (dus niet van een stichting):
FEHAC organiseert een FEHAC Academy “Hoe bestuur ik een club?”
U steekt veel tijd in het besturen van uw club. Maar staat u wel eens stil
bij de vraag welke juridische risico's uw vereniging loopt? En welke risico's
u zelf als bestuurder loopt? Welke rechten en verplichtingen heeft u
eigenlijk als bestuurder? Wat mag en wat moet u en ook belangrijk: wat
moet u vooral niet doen. Hoe zit het met de ledenvergadering? En wat
moet u doen als een lid van uw club over de schreef gaat?
Kortom allemaal vragen die in een tijd dat de samenleving steeds
ingewikkelder en "gejuridiseerd" wordt om aandacht vragen, zodat uw
hobby ook echt een hobby blijft. FEHAC wil u daarbij graag praktisch
helpen met de info-avond "Hoe bestuur ik een club"    
Deze avond is bedoeld voor bestuurders van een vereniging (en dus niet
voor een stichting).
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
- Statuten, huishoudelijk reglement, positie en besluitvorming door bestuur,
eventuele commissies;
- Algemene ledenvergadering, besluitvorming o.a. schorsing en/of
opzegging lidmaatschap;
- Wettelijke aansprakelijkheid vereniging (rechtspersoon) en bestuurders;
- FEHAC WA-verzekering
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid voor het stellen van vragen.

Mobiliteitshuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

De bijeenkomst vind plaats in Zwolle op woensdag 4 november 2015.
De aanvang is 19:30 uur. De bijeenkomst eindigt rond 22:00 uur.
Deelname kost 15 euro p.p. Hiervoor krijgt u koffie/thee en de handout van
de presentaties.
Er is plaats voor maximaal 30 personen.

T (030) 659 53 70
F (030) 657 07 50
secretariaat@fehac.nl
www.fehac.nl
KvK 40506048
ABN-AMRO 55 02 32 443
ING 3712300

Voor aanmelden maakt u 15 euro p.p. over op rekening
NL05 INGB 0001 3044 83 t.n.v. FEHAC.
Vermeld in de omschrijving uw e-mailadres (vervang hierin de @ door (at) ).
Op dit E-mailadres sturen we u de bevestiging.

Zonder uw juiste E-mailadres ontvangt u dus niets!
Zodra u ingeschreven en betaald hebt ontvangt u de gegevens over de
lokatie.
Met vriendelijke groet,

FEHAC Academy

