VBTGG –Reglement Commissie Najaarssymposium
Als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de Statuten van de VBTGG.
Hierna te noemen: “de commissie”
Met het “Najaarssymposium” wordt het jaarlijks evenement bedoeld dat voor en door leden van de
VBTGG wordt georganiseerd, waarbij ook andere belangstellenden welkom zijn. Het Najaarssymposium
wordt aansluitend op de najaars-Algemene Ledenvergadering van de VBTGG georganiseerd. Het
Najaarssymposium is een eendaags evenement.
Tijdens het Najaarssymposium vindt afwisselend de uitreiking van de Peter Makkesprijs, dan wel de
Marcel van Grunsvenprijs plaats.
Artikel 1: Instelling
Decommissie is ingesteld door het bestuur van de VBTGG op 11 september 2017.

Artikel 2: De opdracht van de commissie
1.
De commissie heeft ten doel:
a.
b.
-

Het jaarlijks organiseren van het Najaarssymposium
Hieronder valt onder andere:
het bedenken en uitwerken van een thema en programma
het zoeken en vastleggen van sprekers
het reserveren van een lokatie
Het verzorgen van flyers, programmaboekje en ander drukwerk

2.
De commissiewerkt nauw samen met:
a.

b.
c.

Het bestuur van de VBTGG. Deze beheert de inhoud van de opdracht en zal deze in
algemene zin formuleren, eventueel bijstellen en de uiteindelijke uitwerking
goedkeuren.
De betreffende leescommissie wiens prijs dat jaar uitgereikt zal worden, respectievelijk
de Peter Makkesprijs leescieof de Marcel van Grunsvenprijs leescie.
De congrescommissie van de VBTGG en NVvK. Door afstemming onderling kan
bijvoorbeeld inhoudelijke overlap tussen beide evenementen voorkomen worden.

Artikel 3: Samenstelling
1.
De commissie bestaat maximaal uit 3 leden, waaronder:
a. Een voorzitter
b. Twee overige leden

Artikel 4: Vergaderfrequentie
De commissie bepaalt zelf haar vergaderfrequentie en vorm, onder voorbehoud van eventuele
aanwijzingen door het bestuur.
Artikel 5: Benoeming van de voorzitter en de overige leden van de commissie
1.
De voorzitter van de commissie wordt benoemd door het bestuur van de VBTGG.
2.
De overige leden kunnen worden voorgedragen door de voorzitter van de commissie.

Artikel 6: Lidmaatschap
1.
Een lid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar, welke stilzwijgend verlengd kan worden door het
bestuur.
2.
De commissieleden kunnen alszodanig gedechargeerd worden door het bestuur van de VBTGG.
Artikel 7 Taken van de voorzitter
1.
Taken van de voorzitter zijn onder andere:
a. Het aansturen van de overige leden van de commissie
b. Het uitbrengen van verslag aan het bestuur van de VBTGG over de activiteiten van de
commissie. Het betreft dan zowel informeel schriftelijk verslag, als het uitbrengen van officiële
periodieke verslagen.
c. De frequentie van deze periodieke verslagen is elke zes maanden, of vaker naar behoefte
d. Verantwoording afleggen over eventuele uitgaven
2.
De commissie-voorzitter heeft een vast contactpersoon binnen het bestuur van de VBTGG.

Artikel 10 Budget
1.
Het budget waarover de commissie voor haar werkzaamheden kan beschikken, wordt vastgesteld door
het bestuur van de VBTGG. Aanpassing van dit budget kan pas na voorafgaand overleg met het bestuur
van de VBTGG door laatstgenoemde goedgekeurd worden.
2.
Uitgaven in het kader van het realiseren van de opdracht (artikel 2) kunnen pas worden gedaan nadat de
betreffende (delen van de) opdracht goedgekeurd zijn door het bestuur van de VBTGG.
3.
Onderwerpen waar bovenstaande voor geldt zijn onder andere:
a. Sprekershonoraria

b. Kosten van lokatie en catering
c. Ondersteuning van de organisatie door derden

4.
Daarnaast wordt ten minste jaarlijks verslag uitgebracht aan de penningmeester van de VBTGG. Dit
verslag valt onder de taken en verantwoordelijkheid van de commissievoorzitter .

Artikel 9 Financiële ondersteuning
1.
Voor alle leden van de commissie zijn de algemene declaratieregels (versie 2015) van de VBTGG van
kracht, wanneer zij persoonlijk kosten zouden maken in het kader van hun werkzaamheden voor de
commissie.

Artikel 10 Ontbinding
De commissie kan worden ontbonden door besluit van het bestuur van de VBTGG.
Artikel 11 Reglementswijzingen
Wijziging van het Reglement van de commissie kan plaatshebben door een besluit van het bestuur van
de VBTGG.
Artikel 12 Slotbepaling
Het bestuur van de VBTGG beslist over zaken die noch in dit reglement, noch in de Statuten en
Reglementen van de VBTGG zijn geregeld.

VBTGG –december2017

