Huishoudelijk reglement CCN
Voorwaarden voor toelating als aspirant-lid en als lid tot Cuisine Culinaire Nederland
Artikel 1.
Het verzoek tot aspirant-lidmaatschap dient schriftelijk met redenen omkleed te zijn en vergezeld te gaan met
overlegging van statuten en huishoudelijk reglement van de aanvrager, te worden ingediend bij de secretaris van
Cuisine Culinaire Nederland (CCN).
Artikel 2.
De overlegde statuten mogen niet strijdig zijn met die van CCN.
Artikel 3.
De vereniging mag geen commercieel oogmerk hebben.
Artikel 4.
Bij toetreding als lid van CCN dient het lid de naam te dragen van:
Cuisine Culinaire Nederland, afdeling .................................. (plaatsnaam of naam van de streek/regio)
Artikel 5.
De vereniging dient zich te houden aan de regels van CCN met betrekking tot examens (zie examenreglement) en
kleding (zie artikel 20 hhr).
Artikel 6.
De vereniging dient de kookavonden in te richten conform de opzet van CCN.
Artikel 7.
Het bestuur van CCN doet het voorstel aan de algemene vergadering om de aanvraag tot toelating als aspirant-lid van
CCN positief te honoreren. De algemene vergadering beslist over dit voorstel.
Artikel 8.
Tijdens de periode van aspirant-lidmaatschap worden door bestuursleden van CCN de kookavonden van het aspirantlid tweemaal bezocht en contact met het bestuur van de vereniging onderhouden.
Artikel 9.
Nadat een vereniging één jaar aspirant-lid is geweest kan het bestuur aan de algemene vergadering voorstellen het
aspirant-lidmaatschap om te zetten in lidmaatschap.
Artikel 10.
Het bestuur van CCN heeft het recht om in voorkomende gevallen de toelating van een nieuwe vereniging op te
schorten of te weigeren indien door toelating een reeds bestaande vereniging in dezelfde regio in onevenredige mate in
haar belangen zou worden benadeeld.
Artikel 11.
Beide verenigingen kunnen bij uitvoering van artikel 11 beroep instellen bij de algemene vergadering indien zij zich
niet kunnen verenigen met de beslissing van het bestuur.
Artikel 12.
Het bestuur van CCN zal voor zover het binnen haar mogelijkheden ligt alle hulp verlenen bij het tot stand komen van
nieuwe verenigingen en al haar ervaring ten dienste stellen hiervan stellen.
Algemene vergadering en bestuursleden.
Artikel 13.
De jaarlijkse algemene vergadering zal op voordracht van het bestuur door een plaatselijke afdeling worden
georganiseerd, waarbij de kosten hoofdelijk mogen worden omgeslagen.

Artikel 14.
De overige leden van het bestuur bedoeld in artikel 8 van de statuten zijn algemene bestuursleden.
Examens en draaglinten
Artikel 15.
De examens met betrekking tot het verkrijgen van de titel Chef de Cuisine, Maître de Cuisine en Grand Maître de
Cuisine zijn geregeld in het examen reglement, zie Kleurenschema draaglinten
Artikel 16.
De kleuren van de smalle draaglinten en visjes zijn geregeld in het kleurenschema, bijlage 2.
Artikel 17.
Het brede draaglint zal door de bestuursleden van CCN worden gedragen tijdens officiële gebeurtenissen zoals
openingen, lustrumvieringen, een en ander in onderling overleg.
Algemeen
Artikel 18.
CCN doet de aanbeveling dat kokskleding zal bestaan uit: koksbroek, buis met witte of zwarte knopen, lange sloof en
halsdoek.
Artikel 19.
Voor de naam, logo, diploma, oorkonden, enz. zijn de onderstaande kleuren van toepassing:
diploma / logo / oorkonden :
rood > PMS - warm red
blauw > PMS - 3005
zwart > zwart
briefpapier :
groen > PMS - 327
rood > PMS - 200
lettertype opdruk briefpapier : helvetia
Artikel 20.
Een vereniging aangesloten als lid bij CCN is gerechtigd de oorkonde, genaamd "Placcaet van gemenicheit", ter
beschikking gesteld door CCN, in haar lokaliteit op te hangen.
De prijs van de oorkonde wordt door het bestuur vastgesteld.
Artikel 21.
Het is niet toegestaan, anders dan met schriftelijke toestemming van het bestuur, het CCN logo, de adressen van de
aspirant-leden en leden, enz., voor zakelijke of aanverwante doelen te gebruiken.
Artikel 22.
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Artikel 23.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts plaatsvinden in de algemene vergadering. In de convocatie
van die vergadering moet de gewenste wijziging volledig zijn omschreven. Voor goedkeuring van de wijziging(en) is
een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen vereist.
Artikel 24.
Onder de domeinnaam c-c-n.nl zal CCN gebruikmaken van Internet en de afdelingen onder de domeinnaam ccnafd.................(plaats-/streek-/regionaam).
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