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HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING BUSINESS IN TWENTE (BINT) 

  
 

1. Begripsbepaling  
In dit reglement wordt verstaan onder:  
 De Stichting: De Stichting Business in Twente (BINT), gevestigd te Hengelo, ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel onder nummer 73766488.  
 De statuten: De statuten van de stichting, zoals vastgesteld op 22 januari 2019.  
 Het bestuur: Het bestuur van de stichting.  

  
2. Doelstelling  

De stichting heeft ten doel het verbeteren en in standhouden van de contacten tussen de aangesloten 
deelnemers.  

  
3. Deelneming  

Deelnemers aan de stichting zijn ondernemers in alle bedrijfssectoren die de doelstelling van de stichting 
ondersteunen en een actieve bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de stichting.  
  
Een ondernemer of lid van BINT kan een verzoek tot deelneming indienen per e-mail gericht aan het 
bestuur. Het bestuur zal beslissen of de deelnemer wordt toegelaten. Het lidmaatschap is 
persoonsgebonden.  
  
Uit iedere branche mogen maximaal twee deelnemers lid zijn van de stichting. Het bestuur kan hier van 
afwijken op grond van gewichtige redenen. Ieder tweede lid uit dezelfde branche zal pas na overleg van 
het bestuur met het eerste lid uit diezelfde branche als deelnemer worden toegelaten. Het bestuur beslist 
uiteindelijk over de uiteindelijke toelating van de deelnemer.  
  
Deelnemers zijn ondernemers/onderneemsters en directieleden. Van iedere deelnemer wordt verwacht 
dat men jaarlijks 80% van de bijeenkomsten bezoekt. Structurele inactiviteit kan leiden tot royement van 
het lidmaatschap.  
  

4. Het Bestuur  
De stichting bestaat uit een maximaal aantal van 50 leden/deelnemers met een bestuur van een oneven 
aantal personen (5).  Minimaal 3 en maximaal 5 personen. Bij een even aantal bestuursleden zal de stem 
van de voorzitter dubbel tellen.   
  
Het bestuur zal eenmaal per jaar een informele vergadering houden waar alle deelnemers voor worden 
uitgenodigd. De doelstelling van deze vergadering is om de deelnemers op de hoogte te stellen van de 
gang van zaken van dat jaar.  
  
Iedere deelnemer is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie kan door het 
bestuur worden gewijzigd. De betaling van de contributie dient te geschieden binnen twee weken na de 
factuurdatum. Nieuwe deelnemers die gedurende het jaar lid worden zijn naar rato contributie 
verschuldigd. De hoogte is afhankelijk van de periode en de nog geplande activiteiten.   
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5. Activiteiten  
De activiteiten van de stichting worden door het bestuur georganiseerd. Er geldt voor de aan- of 
afmeldingen voor de bijeenkomsten een automatisch systeem van aanmeldingen. Indien een deelnemer 
niet aanwezig kan zijn, dient de deelnemer zich uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de dag van de 
activiteit af te melden via de website van BINT.  
  

6. Einde lidmaatschap  
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.  
Het lidmaatschap eindigt onder meer door:  
 beëindiging van het bedrijf;  
 opzegging door de deelnemer;  
 opzegging door het bestuur.  
Opzegging door de deelnemer kan enkel tegen het einde van het kalenderjaar geschieden. Indien een 
deelnemer uit de stichting wil treden, dient dit voor 1 december van het betreffende kalenderjaar 
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij het bestuur van de stichting.  
Bij uittreding voor het einde van het kalenderjaar vindt geen restitutie van de contributie praat. Bij een te 
late opzegging blijft de deelnemer de volledige contributie verschuldigd.  
Het bestuur kan het lidmaatschap van een deelnemer per direct opzeggen op grond van gewichtige 
redenen. Deze beoordeling is aan het bestuur.  

  
7. Overig  

In alle gevallen waarin de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur van de 
stichting.  
  

  
  

 


