
Huishoudelijk Reglement der  

Studievereniging T.W.I.S.T. Leiden  

 

Conform Artikel 16 der Statuten 

 

Versie 14-9-2020 

Artikel 1. Het lidmaatschap 

1. Leden zijn zij die interesse hebben in Taalwetenschap en alles wat Studievereniging 
T.W.I.S.T. aanbiedt. Lid worden kan door een ingevuld inschrijfformulier in te leveren bij de 
secretaris. Leden zijn altijd welkom op activiteiten die de vereniging organiseert. 

2. De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt €20. 

3. Een lid gaat een betalingsplicht aan zodra deze zich inschrijft voor een betaalde activiteit. 
Alleen in het geval van een tijdige afmelding vervalt deze betalingsplicht en heeft het lid recht 
op een terugbetaling, indien dit lid al betaald heeft voor de activiteit. Een afmelding wordt als 
tijdig beschouwd wanneer er nog geen uitgaven gedaan zijn of wordt anders bepaald door de 
organiserende instantie. 

4. Een keer per jaar controleert de secretaris van de vereniging of alle persoonsinformatie van 
de leden nog steeds correct en up-to-date is door het ledencheck-formulier te versturen. Het 
invullen van dit formulier is verplicht. Als het lid er niet in slaagt om dit vóór 1 augustus van 
het betreffende jaar in te vullen, behoudt de secretaris zich het recht om het lid uit te schrijven. 

5. Ieder lid heeft recht op het ontvangen van het verenigingsblad de TWISTER en zal de 
schriftelijke keuze krijgen of hij/zij dit blad wil ontvangen. Dit kan per post, digitaal, of beide. 
Deze keuze kan te allen tijde gewijzigd worden door contact op te nemen met de secretaris 
van de vereniging. 

6. Ieder lid heeft recht op een account voor de website van de vereniging. 

7. Ieder lid heeft recht op het ontvangen van korting wanneer deze wordt aangeboden vanuit 
de vereniging. 

8. Leden hebben stemrecht op Algemene Ledenvergaderingen. 

9. Leden hebben het recht om zich aan te melden bij de commissies van de vereniging. 

10. Leden die zich in het bestuur of op andere wijze buitengewoon voor de vereniging 
hebben ingespannen, en zo hun stempel op de vereniging hebben gedrukt, kunnen 
voorgedragen worden door een gewoon lid aan het bestuur en de Raad van Advies, via e-
mail of persoonlijke communicatie, om de titel erelid voor het leven te krijgen. Vervolgens 
zullen het bestuur en de Raad van Advies daarover oordelen en zal hier tijdens de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering door de aanwezigen over besloten worden. 
Ereleden hebben dezelfde rechten als reguliere leden, maar zijn vrijgesteld van contributie. 
Een erelid is voor onbepaalde tijd welkom op vergaderingen en kan de vereniging, c.q. haar 
bestuur en commissies, te allen tijde gevraagd en ongevraagd adviseren. 

11. De rechten en plichten van een lid der vereniging kunnen te allen tijde wederzijds door 
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende 
verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. De uitschrijving verloopt zoals 
gespecificeerd in Artikel 6.2 der Statuten. Opzegging namens de vereniging geschiedt door 
het bestuur zoals gespecificeerd in Artikel 6.3 der Statuten. 
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Artikel 2. Vrienden van T.W.I.S.T. 

1. Vrienden van de vereniging zijn zij die geïnteresseerd zijn in de Taalwetenschap in de 
ruime zin en die mede geïnteresseerd zijn in wat de vereniging aanbiedt. Vriend worden kan 
door een ingevuld inschrijfformulier in te leveren bij de secretaris. Vrienden staan niet 
ingeschreven als BA- of (Res)MA-student van Taalwetenschap / Linguistics aan de 
Universiteit Leiden. Van vrienden wordt verwacht dat zij niet vaker dan enkele keren per jaar 
activiteiten bezoeken. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen vriend zijn. 

2. Vrienden kunnen hun status bij T.W.I.S.T. upgraden en volwaardig lid worden door een 
ingevuld inschrijfformulier in te leveren bij de secretaris van de vereniging. 

3. De jaarlijkse contributie voor vrienden bedraagt minstens €10. 

4. Een keer per jaar controleert de secretaris van de vereniging of alle persoonsinformatie van 

de vrienden nog steeds correct en up-to-date is door het ledencheck-formulier te versturen. 

Het invullen van dit formulier is verplicht. Als de vriend er niet in slaagt om dit vóór 1 augustus 

van het betreffende jaar in te vullen, behoudt de secretaris zich het recht om het lid uit te 

schrijven. 

5. Een vriend gaat een betalingsplicht aan zodra deze zich inschrijft voor een betaalde 
activiteit. Alleen in het geval van een tijdige afmelding vervalt deze betalingsplicht en heeft de 
vriend recht op een terugbetaling, indien deze vriend al betaald heeft voor de activiteit. Een 
afmelding wordt als tijdig beschouwd wanneer er nog geen uitgaven gedaan zijn of wordt 
anders bepaald door de organiserende instantie. 

6. Van vrienden wordt verwacht dat zij niet meer dan drie activiteiten per jaar bijwonen. Bij 
de vierde en vijfde activiteit die zij willen bijwonen is een vergoeding van €2 voor elke 
activiteit vereist. Als een vriend meer dan vijf activiteiten wenst bij te wonen dient de vriend 
lid te worden van T.W.I.S.T.. TWhee-uurtjes en potlucks tellen niet mee voor het totaal aan 
bijgewoonde activiteiten. Het bestuur behoudt het recht om een vergoeding te eisen 
wanneer het van de mening is dat de vriend te veel TWhee-uurtjes of potlucks bijwoont. 

7. Het bestuur staat in haar recht om van vrienden een hogere vergoeding te vragen dan 
vastgesteld voor haar leden voor verdere diensten verschaft door de vereniging, zoals 
toegang tot activiteiten en koopwaar. 

8. Iedere vriend heeft recht op het ontvangen van het verenigingsblad de TWISTER en zal 
de schriftelijke keuze krijgen of hij/zij dit blad wil ontvangen. Dit kan per post, digitaal, of 
beide. Deze keuze kan te allen tijde gewijzigd worden door contact op te nemen met de 
secretaris van de vereniging. 

9. Iedere vriend heeft recht op een account voor de website van de vereniging. 

10. Vrienden hebben geen enkele van de rechten die gespecificeerd zijn voor leden in 
secties 1.6 t/m 1.8. van het Huishoudelijk Reglement. 

11. Het is vrienden niet toegestaan om op door de vereniging georganiseerde meerdaagse 
trips mee te gaan. Indien een vriend wenst dit wel te doen, dient deze vriend lid te worden 
zoals beschreven in artikel 2.2 van het Huishoudelijk Reglement. 

12. De rechten en plichten van een vriend der vereniging kunnen te allen tijde wederzijds 
door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende 
verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. De uitschrijving verloopt op dezelfde wijze 
als voor leden zoals gespecificeerd in Artikel 6.2 der Statuten. Opzegging namens de 
vereniging geschiedt door het bestuur zoals gespecificeerd in Artikel 6.3 der Statuten. 

Artikel 3. Reünisten 



1. Reünisten zijn oudleden of oudvrienden die hebben aangegeven nog in contact te willen 
blijven met T.W.I.S.T. Dit kan op het afmeldformulier aangegeven worden tijdens het 
uitschrijven. Ook kan een oudlid of –vriend op een later tijdstip alsnog reünist worden, tenzij 
het bestuur goede reden heeft om in twijfel te trekken of de betrokken persoon ooit 
geaffilieerd is geweest met T.W.I.S.T. Reünisten zullen worden uitgenodigd voor reünies die 
de vereniging organiseert voor oudleden. Indien de reünist ervoor gekozen heeft, wordt hij/zij 
ook uitgenodigd als spreker op carrière-evenementen die de vereniging organiseert. 
Reünisten zijn niet welkom op activiteiten waarvoor ze geen expliciete uitnodiging hebben 
ontvangen. 

2. Reünisten betalen geen jaarlijkse contributie. 

3. Reünisten kunnen ervoor kiezen om de herfst-uitgave van de TWISTER digitaal te 
ontvangen. Deze keuze kan te allen tijde gewijzigd worden door contact op te nemen met de 
secretaris van de vereniging. 

4. Reünisten hebben geen enkele van de rechten die gespecificeerd zijn voor leden in 
secties 1.5 t/m 1.8. van het Huishoudelijk Reglement. 

5. Een reünist kan er op ieder moment voor kiezen om niet langer deel uit te maken van het 
reünistennetwerk van de vereniging door contact op te nemen met de secretaris. De 
persoonlijke gegevens zullen per direct verwijderd worden. 

Artikel 4. Niet-leden 

1. Niet-leden zijn individuen die noch lid noch vriend van T.W.I.S.T. zijn. 

2. Het is niet-leden toegestaan één activiteit kosteloos bij te wonen.  Niet-leden dienen een 

bedrag van €2 te betalen voor het bijwonen van een tweede activiteit. Als een niet-lid wenst 

om meer activiteiten bij te wonen, dient deze lid of vriend van T.W.I.S.T. te worden. TWhee-

uurtjes en potlucks tellen niet mee voor het totaal aan bijgewoonde activiteiten. 

3. Niet-leden zijn welkom bij een paar TWhee-uurtjes en potlucks. Het bestuur behoudt het 

recht om van een niet-lid een vergoeding te eisen wanneer het niet-lid, naar inzicht van het 

bestuur, te veel TWhee-uurtjes of potlucks bijwoont.  

4. Het bestuur staat in haar recht om van niet-leden een hogere vergoeding te vragen dan 
vastgesteld voor haar leden voor verdere diensten verschaft door de vereniging, zoals 
toegang tot activiteiten en koopwaar. 

 

Artikel 5. Algemene Ledenvergadering (ALV) 

1. Het bestuur der vereniging maakt de agenda en de voorzitter van het bestuur zit de 

vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid neemt de vicevoorzitter zijn taak 

waar. 

2. De ALV staat het vrij de agenda te amenderen. 

3. Van het ter ALV verhandelde worden door de secretaris of door de vicesecretaris 

notulen opgemaakt die de eerstvolgende ALV ter hare goedkeuring worden 

voorgelegd. 

 

Artikel 6. Kascontrolecommissie 

1. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden of vrienden van de vereniging die 

geen deel uitmaken van het zittende bestuur. Het is gebruikelijk de penningmeesters 



van de afgelopen twee besturen aan te stellen als leden van de 

kascontrolecommissie. 
2. Het doel van de kascontrolecommissie is het controleren van de rekening van de 

vereniging en de gedane transacties. Het is tevens de taak van de 

kascontrolecommissie om aan de Tussentijdse ALV en de Wissel-ALV verslag uit te 

brengen van haar bevindingen. 
3. De kascontrolecommissie wordt tijdens de Wissel-ALV aangesteld voor de duur van 

één financieel jaar. De Wissel-ALV dient uiterlijk 3 maanden na het einde van het 

financiële jaar plaats te vinden. 
4. Het bestuur is verplicht de kascontrolecommissie alle voor de controle benodigde 

inlichtingen te verschaffen. Dit omvat het tonen van de kas, de rekening en de 

financiële boekhouding aan de kascontrolecommissie. 
5. Als uit de commissiecontrole een niet-kloppende financiële boekhouding blijkt, wordt 

het zittende bestuur décharge ontzegd. 
6. Een lid of vriend van de vereniging kan de kascontrolecommissie aanspreken met 

vragen of zorgen over de financiën van de vereniging. 

 

 

Artikel 7. Verkiezing & aanstelling van het bestuur 

1. Op een ALV, die ten minste één maand voor het einde van het verenigingsjaar plaats 

heeft, wordt door de leden van de vergadering een nieuw bestuur gekozen. 

2. Op een ALV, die in september plaatsvindt, wordt door de leden van de vergadering 

een nieuw bestuur aangesteld. 

3. Als er één maand voor het einde van het verenigingsjaar nog geen 

kandidaatsbestuur is, is het mogelijk de ALV waarop het nieuwe bestuur verkozen 

wordt, minder dan één maand voor het einde van het verenigingsjaar te houden of 

zelfs na het begin van het nieuwe verenigingsjaar. 

4. Bij gebrek aan een geschikt nieuw bestuur, blijft het oude bestuur aan, zodat de 

vereniging bestuurd kan blijven. 

 

Artikel 8. Bestuur 

1. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. 

2. Het bestuur controleert het functioneren der commissies van de vereniging. 

Daarnaast begeleidt het de commissies bij hun activiteiten. In elke commissie neemt 

minimaal één lid van het bestuur plaats. 

3. De voorzitter is te allen tijde als student ingeschreven bij hetzij de bacheloropleiding 

Taalwetenschap, hetzij een van de masters verbonden aan de opleiding 

Taalwetenschap/Linguistics. 

4. De voorzitter leidt alle bestuursvergaderingen. Bij zijn afwezigheid zal een der andere 

bestuursleden als voorzitter optreden, indien mogelijk de vicevoorzitter. 

5. De secretaris is verantwoordelijk voor alle correspondentie van de vereniging. 

6. De secretaris is verantwoordelijk voor het archiveren van alle op de vereniging en 

haar commissie betrekking hebben stukken. 

7. De penningmeester heeft te allen tijde beschikking over de gelden van de vereniging. 

8. De penningmeester legt overeenkomstig de Statuten verantwoording af aan de ALV 

en is verantwoordelijk voor het opstellen van een begroting. 



9. Het bestuur kent vicefuncties. Voor zover mogelijk wordt voor elke functie in het 

bestuur een vicefunctionaris aangesteld, de indeling wordt intern door het bestuur 

bepaald. Het bestuur maakt de indeling van de vicefuncties bekend op de Algemene 

Ledenvergadering waar tijdens het ingehamerd wordt. 

 

Artikel 9. Commissies 

1. Het bestuur en de ALV kunnen commissies instellen met het oog op de behartiging 

van de belangen van de vereniging. 

2. De ALV regelt voor zover dat in de Statuten en dit reglement niet is voorzien de 

bevoegdheden en de samenstelling van de commissies als bedoeld in Artikel 7.1 van 

het Huishoudelijk Reglement en legt het mandaat vast. 

3. De vereniging stelt ieder jaar een aantal commissies aan, te weten: uiterlijk dertig 

dagen voor de jaarvergadering de Kascontrolecommissie, verantwoordelijk voor 

controle van de rekening en die van de financiële verantwoording van het bestuur. 

Deze commissie bestaat ten minste uit twee leden die geen deel uit mogen maken 

van het zittende bestuur. Zij controleren voor elke ALV of het budget van het bestuur 

in orde is; 

a. de ledenbladcommissie; 

b. de conferentiecommissie 

c. Optioneel worden er nog andere commissies aangesteld, bijvoorbeeld een 

diescommissie of een reiscommissie. 

4. Notulen en onderdelen van notulen van commissievergaderingen dienen niet 

openbaar gemaakt of gedeeld te worden voor/met niet-leden. 

 

Artikel 10. TWubjes 

1. Voor leden van T.W.I.S.T. is het mogelijk om een clubje van mensen met een 

gezamenlijke interesse op te richten binnen de vereniging, ook wel 

een TWubje genoemd. Deze interesse hoeft niet per se taalwetenschappelijk van 

aard te zijn.   

2. Om lid te worden van een TWubje dient een persoon altijd lid of Vriend van 

T.W.I.S.T. te zijn.   

3. Een TWubje is in beginsel volledig onafhankelijk van T.W.I.S.T., en het bestuur 

neemt geen verantwoordelijkheid voor TWubjes. Wel is het zo dat de 

vereniging TWubjes op haar website vermeldt en onder bepaalde voorwaarden een 

financiële bijdrage kan leveren, zoals vastgelegd in Artikel 8.7 van het Huishoudelijk 

Reglement. Tevens kunnen TWubjes zichzelf via onze media promoten.   

4. Een T.W.I.S.T.-lid dat de wens heeft om een TWubje te creëren kan dit kenbaar 

maken door een e-mail te sturen naar het bestuur met daarin de details van het 

voorstel. Dit voorstel moet altijd aan de onderstaande voorwaarden voldoen: 

a. Een duidelijk en concreet doel dat de oprichter(s) van het TWubje wil(len) 

bereiken.   

b. Het TWubje beschikt over minimaal 1 voorzitter (en maximaal 2 voorzitters).  

c. Het TWubje beschikt over minimaal 5 geïnteresseerde leden (inclusief de 

voorzitter(s)). 

https://docs.google.com/document/d/1xcZASyfkDPfysHDOyOOI6shsracwhlzua9kxeZ_N6kA/edit#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1xcZASyfkDPfysHDOyOOI6shsracwhlzua9kxeZ_N6kA/edit#heading=h.26in1rg


5. Van een TWubje wordt verwacht dat er minstens één bijeenkomst per halfjaar 

plaatsvindt. Als dit minimum niet gehaald wordt, behoudt het bestuur zich het recht 

om het TWubje in overleg met de voorzitters op te heffen middels een ALV.   

6. Van een TWubje wordt verwacht dat er te allen tijde minstens één voorzitter en 5 

leden (inclusief de voorzitter) behouden wordt.   

7. Om financiële steun van de vereniging te krijgen, moet de voorzitter van 

een TWubje een aanvraag doen bij de penningmeester van het bestuur d.m.v. een e-

mail. Deze aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:   

a. Er is een concrete bestemming voor het geld;   

b. Het geld moet ofwel bestemd zijn voor taalwetenschappelijk educatieve 

doeleinden, of ook de rest van de vereniging ten goede komen.  

Als een aanvraag goedgekeurd wordt, kan het gespendeerde bedrag achteraf 

gedeclareerd worden. Het staat het bestuur te allen tijde vrij om een verzoek 

weigeren.   

Artikel 11. Raad van Advies 

1.    De Raad van Advies (hierna: RvA) bestaat uit een selectie van oud-bestuursleden die 

nog steeds lid of vriend zijn van de vereniging. Bij voorkeur bestaat de RvA uit oud-

bestuursleden van verschillende oud-besturen. 

2.    Het doel van de RvA is om het zittende bestuur van gevraagd en ongevraagd advies te 

voorzien over alles wat met de vereniging te maken heeft. 

3.    De RvA en het zittende bestuur moeten te allen tijde met elkaar in contact kunnen 

staan via een gemeenschappelijk platform. 

4.    Een gezamenlijke bijeenkomst kan te allen tijde opgeroepen worden door de RvA of 

het zittende bestuur om de huidige stand van zaken te bespreken. 

5.   Het zittende bestuur is verplicht om vóór elke ALV een vergadering met de RvA te 

initiëren die tenminste twee weken vóór desbetreffende ALV plaatsvindt. Tijdens deze 

vergadering worden o.a. voorgestelde veranderingen aan officiële documenten 

besproken, indien van toepassing. 

6. Tijdens de Wissel-ALV, nádat de officiële wissel zich voltrokken heeft, zal de 

samenstelling van de RvA veranderen voor de duur van het volgende academisch jaar. 

a.    De zittende leden van de RvA besluiten of zij opnieuw deel willen uitmaken van 

de RvA voor de duur van het volgende academisch jaar. 

b.    Oud-bestuursleden die geen lid zijn van de RvA besluiten of zij zich bij de RvA 

wensen te voegen voor de duur van het volgende academisch jaar. 

7.    Het staat leden van de RvA altijd vrij de RvA te verlaten. Opnieuw lid worden van de 

RvA is uitsluitend mogelijk tijdens een Wissel-ALV zoals gespecificeerd in lid 6b. 

 

 

Artikel 12. Aanvulling Huishoudelijk Reglement 

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging wordt door de ALV aangevuld of gewijzigd 

met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in de ALV uitgebrachte stemmen. 



 

 

 


