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Inleiding
Het huishoudelijk reglement is een toevoeging op de statuten van Kybernetes. Dit document is
opgesteld omdat de vereniging zonder inmenging van een notaris de statuten niet mag
aanpassen. Door een reglement te onderhouden met regels die komen en gaan, blijven de
statuten zoals de oprichters het hebben gemaakt een stuk geschiedenis van de studieverenging.
Het huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraak zijn met de statuten en de wet. Mocht dit
wel het geval zijn dan hebben de statuten voorrang op het huishoudelijk regelement.1
Het zittende bestuur heeft het recht om regels aan te passen. De wijzigingen in het huishoudelijk
reglement moet tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) of een bestuursvergadering van
Kybernetes worden goedgekeurd. In beide gevallen moet tijdens een instemming de meerderheid
voor zijn. Bij een gelijk aantal stemmen zal de wijziging niet in het huishoudelijk regelement
worden geplaatst. Het mag wel nogmaals ingediend worden zonder wijzigingen. Als er tegen het
besluit gestemd wordt, moeten er eerst wijzigingen aangebracht worden aan de hand van
feedback voordat het voorstel nogmaals ingediend mag worden. Dit wordt gecontroleerd worden
door het zittende bestuur. Elk lid mag een onderbouwd voorstel indienen voor een nieuwe regel of
om een regel te wijzigen. Het zittende bestuur dient elk voorstel altijd te hebben overwogen. In
het geval dat het bestuur er mee instemt dient het op de algemene ledenvergadering of een
bestuursvergadering goedgekeurd te worden. Als het bestuur tegenstemt kunnen er vijf oud
bestuursleden aangewezen worden, waarvan drie door de leden gekozen kunnen worden en twee
door het zittende bestuur, om het voorstel te controleren en of de reden van afkeur terecht is in
combinatie van een algemene ledenvergadering. Op de algemene ledenvergadering zullen de vijf
vooraf gekozen oud bestuursleden hun mening geven. Hierna zal een stemming gehouden
worden gehouden. Als de meerderheid van de alle leden, of ze nu aanwezig zijn of niet, voor
stemt dient het voorstel geaccepteerd te worden, mist het niet in conflict is met de statuten.
Na een aanpassing in het huishoudelijk reglement dient er door drie oud bestuursleden uit
verschillende besturen, waarvan één uit zittende bestuur, gecontroleerd te worden of het niet in
tegenspraak is met andere reglementen en de statuten. Hierna worden alle leden op de hoogte
gebracht van de verandering. Leden mogen binnen 5 schooldagen een bezwaar indienen mist het
niet al ingestemd is op een ALV. Het verbeteren van spelling of grammaticale fouten kan gedaan
worden zonder de leden op de hoogte te brengen. Leden zijn welkom om verbeteringen door te
geven aan het bestuur. Wel dient het in het hoofdstuk ‘Revisiegeschiedenis’ vermeld te worden.
Tot slot is het huishoudelijk reglement te allen tijde in te zien voor leden en te vinden op de
website van Kybernetes.
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https://www.verenigingen.nl/288/wat-is-een-huishoudelijk-reglement-en-wat-moet-erin-staan.htm
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1. Persoonsgegevens
Als iemand lid wordt van Kybernetes geeft de persoon toestemming aan het zittende bestuur om
de persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor vereniging doeleinden. Dit staat ook
vermeld op het lidmaatschapsformulier dat het lid ondertekent. De persoonsgegevens worden
verwerkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verwerking van
gegevens van leden staat verder uitgewerkt in het privacy statement. Het statement is op te
vragen bij het huidige bestuur.
Het is verplicht de volgende gegevens door te geven aan de studievereniging Kybernetes bij het
aanmelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledige naam: Om de registratie te kunnen controleren op echtheid. Zo worden
spamaccounts eruit gefilterd.
Studentennummer: Om de registratie te controleren aan de volledige naam. Te
controleren of de persoon een student is op De Haagse Hogeschool.
Geboortedatum: Om te controleren of de persoon meerderjarig is voor het nuttigen van
alcoholische dranken
Adres: Om officiële documenten te sturen. Zoals de uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering.
Mailadres: Om leden op de hoogte te kunnen houden van activiteiten.
Telefoonnummer: Voor eventueel persoonlijk contact.
Noodnummer: In het geval dat er tijdens een activiteit een ongeval plaatsvindt.
IBAN: Jaarlijks wordt met een automatisch incasso de verschuldigde contributie
afgeschreven.
Wachtwoord: Voor toegang tot het leden gedeelte van de website.

De persoonsgegevens worden gebruikt om leden op de hoogte te houden van activiteiten,
algemene ledenvergaderingen, stageplaatsen, veranderingen van statuten of reglementen en
eventuele meldingen met betrekking tot de studie of vereniging.
Persoonsgegevens van leden worden in geen enkel geval gedeeld met bedrijven, studenten of
andere instanties van buitenaf zonder dat de persoon in kwestie daar expliciet toestemming voor
heeft gegeven aan het zittende bestuur van Kybernetes. Alleen het bestuur van Kybernetes heeft
het recht om de persoonsgegevens te gebruiken. Leden die in een commissie zitten of op een
andere manier in aanraking komen met de persoonsgegevens van Kybernetes dienen een
geheimhoudingscontract te ondertekenen.
Het bestuur dient een geheimhoudingscontract te ondertekenen, zie bijlage 1 voor een voorbeeld.
Het bestuur beschermt alle gegevens die het bezit en heeft toegang tot alle gegevens van de
leden van Kybernetes.
Als een student deelneemt aan een commissie ondertekent hij/zij een geheimhoudingscontract.
Hierop staat wat er van de persoon verwacht wordt, welke informatie gedeeld mag worden en
5
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voor welk doel dit gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor het informeren van leden voor een
activiteit. Zie bijlage 2 voor een voorbeeld.
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1.1.

Sancties

Op het moment dat het lid zich niet houdt aan de statuten of reglementen, is dat lid in
overtreding. Denk hierbij aan het met opzet vernielen van een object van Kybernetes of het
overtreden van een geheimhoudingscontract. Afhankelijk van de ernst van de overtreding
ontvangt het lid een waarschuwing. Dit mag in geen enkel geval een fysieke sanctie of
vernederende sanctie zijn. Niet alleen is het vernederen niet wettelijk verantwoord, maar wordt
het ook niet binnen de hogeschool geoorloofd.
Werkt een waarschuwing niet, dan kan het zittende bestuur overgaan tot het ontnemen van
deelname aan verenigingsactiviteiten, met een maximum van 7 dagen. Toegang tot het hok en de
faciliteiten in het hok zijn toegestaan.
Bij het opzettelijk kapot maken van materialen van de vereniging kan de vereneging een
vervangingswaarde op leggen als geldstraf. Bij het financieel benadelen van de vereniging kan
een geldstraf opgelegd worden tot een maximumbedrag van 200 euro.
Alle sancties worden door het bestuur schriftelijk en goed gemotiveerd medegedeeld aan het lid.
Het bericht wordt binnen één week na besluit verstuurd met ontvangstbevestiging.
In het geval van ernstig handelen van het lid, kan het lid geschorst worden, het lidmaatschap
opgezegd worden of het lid ontzet worden uit de vereniging. De basis van deze sancties staan
beschreven in de statuten artikel 5 lid 4 2.

1.1.1.

Schorsing

Op non-actief stellen of schorsen betekent dat het lid gedurende de aangegeven periode niet mag
deelnemen aan activiteiten, zich niet in de ruimte mag begeven en geen gebruik mag maken van
de faciliteiten die aangeboden worden door de vereniging. Ook heeft het geen stemrecht bij een
algemene leden vergadering.
De schorsing van het lid mag niet langer duren dan 2 maanden. Tijdens deze periode dient het
bestuur eventueel met hulp van externe personen, de reden te onderzoeken van de schorsing en
mogelijk maatregelen te nemen om dit in de toekomst te voorkomen.
Aan het einde van de periode van de schorsing overlegt het bestuur met het lid over de schorsing
en reflecteert op de ontstaande situatie en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.
Als het lid het niet eens is met het besluit kan deze binnen één maand na verzending van het
besluit beroep indienen. Dit recht wordt ook vermeld in het bericht naar het lid. Hiervoor stuurt
het lid een schriftelijk en gemotiveerd verzoek naar de voorzitter van Kybernetes.

2

Zie ook statuten artikel 5 lid 4 en burgerlijk wetboek boek 2 titel 2 artikel 35
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Ontzetten uit het lidmaatschap.

1.2.

Het ontzetten of royeren van een lid is de zwaarste straf die opgelegd kan worden. Het ontzetten
van een lid gebeurt door het bestuur en/of een verzoek van 3/5e deel van de leden met een
onderbouwde reden.
Ontzetting kan alleen als het lid:
-

ernstig verwijtbaar handelt.
in strijd handelt met de statuten of het huishoudelijk reglement.
Het de vereniging en de belangen van de leden ernstig heeft benadeelt.

Als het lid het niet eens is met het besluit kan deze binnen één maand na verzending van het
besluit beroep indienen. Dit recht wordt ook vermeld in het besluit. Hiervoor stuurt het lid een
schriftelijk en gemotiveerd verzoek naar de voorzitter van Kybernetes.
Binnen één maand na de ontvangst van het bezwaar wordt er een algemene ledenvergadering
gehouden waar de ontzetting wordt besproken. Er wordt een stemming gehouden over het
definitief ontzetten van het lid.
Tot de algemene ledenvergadering waar de ontzetting wordt besproken is het lid geschorst.
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2. Kybernetes hokregels
#1

De ruimte (1.046) dient schoon en netjes te blijven en het meubilair dient op zijn plaats
te blijven staan.

#2

Producten die je koopt eerst afrekenen, daarna pas uit zijn verpakking verwijderen.

#3

Wangedrag en/of vandalisme en opzettelijke vernielingen worden niet geaccepteerd en
gestraft, zie paragraaf 1.1 Sancties.

#4

Elk lid heeft zich als waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van de
statuten, het huishoudelijk reglement en aanwijzingen van bevoegde organen van de
vereniging na te leven.

#5

Meldt aan het bestuur als er iets niet in orde is. Bijvoorbeeld diefstal of als er schade is
ontstaan.

#6

Al het afval dient direct weggegooid te worden in de daarvoor bestemde afvalbak.

#7

Sluit de kasten wanneer er geen bestuurslid in de ruimte aanwezig is.

#8

De vaste telefoon in de verenigingsruimte wordt niet gebruikt zonder toestemming van
het zittende bestuur.

#9

Elk muzieknummer moet volledig afgespeeld worden. Als er een verzoeknummer is
wordt deze toegevoegd aan de afspeelwachtrij.

#10

De computers zijn bedoeld voor bestuursleden.

#11

Als er om rust wordt gevraagd, wordt dat gerespecteerd.

#12

Bestuur heeft het beslissende woord.
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3. Alumni
Alumni is de meervoud vorm van alumnus wat “oud-student of afgestudeerde” betekend in het
Latijn. Voor Kybernetes zijn alumnileden afgestudeerde mechatronici die op de hoogte willen
blijven van de studieverenging en contact willen onderhouden met mede afgestudeerde
mechatronici.
De contributie voor alumni lidmaatschap zal vijf euro per jaar bedragen. Van deze bijdrage
worden alumni activiteiten georganiseerd
Alumni kunnen de volgende zaken van de studievereniging Kybernetes verwachten;
•
•

•

Alumni hebben gelijke rechten als leden die nog studeren. Dit houdt in dat een alumni kan
deelnemen aan alle activiteiten bestemd voor reguliere leden.
Er worden minstens twee activiteiten georganiseerd per jaar, speciaal voor alumni. De
activiteiten zullen in de avond of in het weekend plaatsvinden, zodat de mogelijkheid er is
om deel te kunnen nemen.
Het zittende bestuur zal ervoor zorgen dat alumnileden altijd op de hoogte zijn van de
veranderingen en activiteiten van Kybernetes.

Als een alumni opmerkt dat er geen activiteit is georganiseerd tegen het einde van het collegejaar
kan deze het bestuur erop wijzen. Als gevolg moet het bestuur alsnog een activiteit organiseren
in dien het nog mogelijk is. Echter, als het pas in week 7 blok 4 wordt aangegeven heeft het
bestuur recht om zeggen dat het niet meer gaat lukken. In zowel het geval als er geen activiteiten
zijn georganiseerd en dat het minimum niet behaald is kan de alumni zijn geld terug te vragen
aan het einde van het collegejaar.

10
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4. Eminente leden
Erelid betekent dat iemand een bijzondere staat van dienst heeft ten opzichte van andere leden.
Men dient eerst een andere status binnen de vereniging te hebben behaald. Namelijk: lid van
verdienste. Dit type lid heeft een hoger aanzien binnen de studievereniging dan een ander actief
lid. Als lid van verdienste kan de status van erelid behaald worden.

4.1.

Lid van verdiensten

Elk Kybernetes lid kan lid van verdiensten worden door enige betrokkenheid bij de vereniging.
Niemand kan gelijk erelid worden, hiervoor is een tussenstop. Dit is binnen Kybernetes de status:
lid van verdienste. Een lid van verdienste, zoals de naam het al zegt, is betrokken bij de vereniging
en voert taken namens het bestuur des Kybernetes uit. Alles over de voorwaarden en gevolgen
aan deze titel is te lezen in dit hoofdstuk.

4.1.1.

Hoe word ik een lid van verdiensten?

Om lid van verdiensten te kunnen worden kan een Kybernetes lid “verdienste punten” verdienen
door verdiensten te doen voor de vereniging. Hoe dit werkt wordt in paragraaf 4.1.1.A verder
toegelicht. Verder is het verplicht om lid te zijn van de vereniging om deze punten te verdienen,
paragraaf 4.1.1.B. Aan het begin van elk schooljaar wordt er gekeken door het bestuur of er leden
in aanmerking komen voor de titel “Lid van verdienste” meer hierover in paragraaf 4.1.1.C.
De titel “Lid van verdienste” wordt toegekend wanneer er zes verdienstepunten zijn verdiend. Het
bestuur brengt het desbetreffende lid persoonlijk op de hoogte. De leden worden op de hoogte
gebracht door dit bijvoorbeeld in de Kybercourant te vermelden. Tijdens de algemene
ledenvergadering wordt bekend gemaakt welke leden lid van verdienste zijn geworden.
A. Verdiensten
Een verdienste is een prestatie die je hebt geleverd waarvoor je lof verdient. Onder deze brede
term verstaat Kybernetes een aantal verdiensten. Door het uitvoeren van verdiensten wordt het
recht op de titel “Lid van verdienste” beschikbaar gesteld.
1. Het werken voor de vereniging binnen een commissie voor een geheel collegejaar.
2. Het werken voor de vereniging door gevraagd/ongevraagd hulp te verlenen aan het
bestuur des Kybernetes wanneer nodig. Een punt wordt erkent als er voor minimaal 200
uur geholpen is. Een urenlogboek3 wordt door het lid bijgehouden om dit te kunnen
controleren. Het bestuur moet het logboek controleren en erkennen. Dit gebeurt
maandelijks. In het logboek moest staan wat de activiteit met de tijdsduur was en
waanneer het plaats vond en wie erbij betrokken was als dat van toepassing is. Daarnaast
moet er staan vanuit/voor wie het verzoek kwam voor hulp.

3

Om fraude te voorkomen is het urenlogboek in te zien door leden.
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3. Het volbrengen van een volledig bestuurs-jaar4. Het bestuurs-jaar zal worden erkent als
twee “verdienstepunten”. Deze punten kunnen niet opgesplitst worden, bijvoorbeeld door
een half bestuurs-jaar te voltooien.
Een lid van Kybernetes dient zes (6) verdienstepunten te hebben behaald wil het in aanmerking
komen voor de titel “Lid van verdienste”. Om de hoeveelheid verdienstepunten te tellen wordt er
gekeken naar de vijf opeenvolgende collegejaren, waarin de meeste verdienstepunten zijn
behaald. Als een verdienstepunt is toegekend in een termijn verder dan vijf jaar terugkomt deze te
vervallen. Op de website wordt bijgehouden door het zittende bestuur wie punten heeft behaald
en hoeveel.
B. Lidmaatschap
Het lid heeft contributiegeld betaald voor het collegejaar waarin het lid zijn verdiensten uitvoert.
Een lid dient minimaal twee (2) jaar achterelkaar lid te zijn van Kybernetes wil het kans maken op
de status van ”Lid van verdienste”.
C. Tijdsduur en voordelen
Eenmaal lid van verdienste kan een lid deze titel niet meer verliezen en dus niet lager raken
binnen de hiërarchie van de vereniging. Leden van verdiensten kunnen hun pasfoto plaatsen op
een aparte pagina van de website van Kybernetes. Tevens zal er bij de foto een naam en een lijst
van verdiensten worden geplaatst.
Als het “Lid van verdienste” geen lid van de vereniging meer wilt zijn, maar in de toekomst wel
weer lid wordt kan de titel hem/haar niet worden ontnomen. Dit omdat de gestoken tijd en
energie in de vereniging, door de vereniging erg wordt gewaardeerd.
Aan het begin van elk collegejaar wordt gekeken door het bestuur welke leden in aanmerking
komen voor de status van lid van verdiensten.

4.2.

Ereleden

Ereleden hebben een status boven andere leden. Deze status moet door het bestuur van de
studievereniging in stand worden gehouden totdat het erelid geen deel meer wil uitmaken van
Kybernetes of wanneer het erelid geen contributie (normale leden €10,-, Alumni €5,- per jaar)
meer betaald aan de vereniging.
Wanneer het erelid door bovenstaande redenen geen deel meer uit maakt van de vereniging,
dient het ex-lid opnieuw lid te worden. Op de algemene ledenvergadering moet dan gestemd
worden om de persoon weer erelid te laten worden. De titel “Lid van verdienste” kan hem echter
niet worden afgenomen.

4

Een bestuursjaar wordt erkent als een volledig studie/academisch jaar.
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4.2.1. Hoe word ik erelid?
Ereleden dienen verdiensten te hebben geleverd aan de vereniging. Het bestuur controleert
tijdens een gesloten vergadering, die voor de algemene ledenvergadering plaats vindt, of een
kandidaat in aanmerking komt.
Het uiteindelijke besluit of iemand erelid wordt, wordt genomen door het zittende bestuur der
Kybernetes tijdens een algemene ledenvergadering. De meerderheid van het huidig bestuur moet
aanwezig zijn. Het instemmen van een erelid dient te gebeuren voor de inwijding van het nieuwe
bestuur.
Verder in deze paragraaf wordt besproken wat de voorwaardes zijn om de titel “Erelid” te
ontvangen. In paragraaf 4.2.1.C staat wat je als lid kan doen om deze titel te ontvangen.
In alle gevallen kan een lid worden opgedragen aan de vereniging voor de titel Erelid. Ieder lid kan
een lid voordragen met een duidelijke reden.
A. Lid van verdienste
Als een lid “lid van verdienste” is kan het erelid worden. Mits wordt voldaan aan de eisen gesteld
in 4.2.1.c.
B. Lidmaatschap
Het lid heeft contributiegeld betaald voor het collegejaar waarin het lid erelid wil worden.
C. Exceptionele betrokkenheid
Een erelid dient speciaal te zijn. Op een rijtje gezet, hier zijn situaties wat wordt verstaan met
speciaal om erelid te kunnen worden: leden die zich tot een exceptioneel hoge positie binnen het
vakgebied hebben weten te brengen, leden die ontdekkingen binnen de mechatronische sector
op hun naam hebben staan, leden die zich voor de studie Mechatronica op de HHS te Delft
inzetten en/of leden die de vereniging en daarbij ook de studie tot een exceptioneel hoger niveau
hebben weten te brengen voor een langdurige periode (tenminste 2 jaar). Voor alles geld dat
Kybernetes graag ziet dat leden ergens voor gaan en dan ook iets netjes afgerond neergezet voor
de vereniging.

4.2.2. Welke voordelen heeft het zijn van een erelid?
Het zijn van een erelid heeft naast de leuke titel ook een aantal privileges.
A. Status
Een erelid heeft status binnen de vereniging vanwege de exceptionele bijdrage. Eén maal per jaar
worden de leden op de hoogte gebracht van de bestaande ereleden en de reden waarom. Dit kan
gebeuren in de Kybercourant of een mail.
B. Voordelen
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Het zijn van een erelid schuift naast het respect van andere leden ook een aantal voordelen en
bijkomstigheden.
Een erelid krijgt een financiële korting op bepaalde activiteiten. Deze activiteiten en de korting
worden bepaald door het zittende bestuur. Met uitzondering van de oud besturen activiteit (OBA),
daar geldt de korting niet.
Daarnaast krijgt een erelid een eigen plaats op de website des Kybernetes. Met een actuele foto
van het erelid en al zijn verdiensten voor de vereniging en de opleiding Mechatronica. Het erelid
krijgt ook het recht een verhaal te schrijven en deze op zijn of haar pagina te plaatsen. Het
zittende bestuur keurt de teksten en mag deze weigeren te plaatsen om misbruik te voorkomen.
Wanneer er ereleden aanwezig zijn op een algemene ledenvergadering zullen deze bij de opening
van de vergadering apart begroet worden door de zittende president, dan wel de door het bestuur
aangestelde vervanger.
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5. Slot artikel
In alle zaken waar dit regelement niet in voorziet beslist het zittende bestuur. Dit om te
voorkomen dat wekelijks het huishoudelijk reglement veranderd en goed gekeurd moet worden
door een algemene ledenvergadering.
Het huishoudelijk regelement versie 1.0 is op 10 oktober 2018 goedgekeurd tijdens de algemene
ledenvergadering, onder leiding van Roel van der Plas. Onder voorbehoud van grammaticale
fouten.
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Bijlage 1: Voorbeeld geheimhoudingscontract
bestuur
Het voorbeeld document is terug te vinden in de google drive.

Geheimhoudingscontract bestuur
Datum: [Datum van ondertekenen]
Geldig tot en met: [advies om het 13 oktober te noteren van de volgende overdracht]

Hierbij verklaren de onderstaande persoon vertrouwelijk om te gaan met de gegevens de leden,
(externe) partners en bestanden van Kybernetes. De gegevens mogen enkel gebruikt worden
voor het correct uitoefenen van zijn taak binnen het bestuur des Kybernetes tot het de gestelde
einddatum. De gegevens mogen op geen enkele manier worden gedeeld of overhandigd worden
aan derden.
Bestanden en gegevens staan op de google drive van Kybernetes en de website. De
onderstaande persoon heeft toegang tot deze media en informatie tot de gestelde einddatum.
Om datalekken te voorkomen is het niet toegestaan bestanden op te slaan op een persoonlijke
omgeving zoals een eigen laptop of een usb stick.

5

Het nieuwe bestuurslid van Kybernetes

Het afgetreden bestuurslid van Kybernetes5

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Handtekening:

Handtekening:

Het oude bestuurslid als controle van het jaar ervoor. De overdracht van verantwoordelijkheid
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Bijlage 2: Voorbeeld geheimhoudingscontract
commissie
Dit voorbeeld document staat op google drive. Pas de gegevens en eisen aan naar de commissie

Geheimhoudingscontract commissie
Datum: [Datum van ondertekenen]
Geldig tot en met: [advies om datum van opheffing van commissie]
Commissie: [commissie naam]

Hierbij verklaart de onderstaand persoon vertrouwelijk om te gaan met gegevens van deelnemers
van de activiteiten en leden gegevens van Kybernetes. Deze mogen alleen met betrekking tot het
naar behoren uitoefenen van de commissietaken gebruikt worden. De verkregen gegevens en
informatie tijdens het collegejaar/commissie periode mogen op geen enkele manier gedeeld
worden met derden.
De onderstaande persoon heeft toegang tot deze informatie tot de gestelde einddatum. Om
datalekken en het meekijken door derden te voorkomen is het niet toegestaan bestanden op te
slaan op een persoonlijke omgeving zoals een eigen laptop of een usb stick.
Onderstaande gegevens van leden, partners of de vereniging worden verstrekt aan de
persoon/commissie:
•
•
•
•
•
•
•

Volledige naam
Studentnummer
Volledig adres
E-mailadres
Telefoonnummer en noodnummer
Inloggegevens voor het gebruik van het Kybernetes emailadres van de commissie
Inzicht in het archief van de bovenstaande commissie op google drive.

Het commissielid

Namens het bestuur des Kybernetes

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:
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Handtekening:

Handtekening:
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