Definitief huishoudelijk reglement
Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum -Kortehemmen
-gelet op artikel 14 van de statuten- besluit voor te stellen aan de leden en dit op d.d. 10 mei 2022 door de
Algemene Leden Vergadering te laten van vaststellen, het HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de
Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen.
Artikel 1 Begripsbepalingen
Dit huishoudelijk reglement verstaat onder:
a) Statuten: de statuten van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen.
b) Bestuur: het bestuur, zoals genoemd in artikel 10 van de statuten.
c) Leden: de gewone leden, zoals genoemd in artikel 4 van de statuten .
Artikel 2 Contributie en Lidmaatschap
Hierin (artikel 4 lid 4) wordt letterlijk vermeld: De gewone leden zijn verplicht jaarlijks een door de
algemene vergadering jaarlijks vastgestelde contributie te betalen. De wijze van inning van contributie en
donaties wordt door het bestuur geregeld.
1
Aanvulling artikel 4 lid 4 statuten De contributie dient voor 1 januari van elk jaar betaald te
worden middels een automatische incasso betaling. Na een maand volgt een aanmaning.
2
Aanvulling artikel 5 lid 2 Nieuwe leden zijn verplicht een geldige toestemming voor automatische
incasso af te geven voor de inning van de contributie bij aanmelding als lid. In een onoverkomelijke
situatie dienaangaande, welke aangegeven wordt door het nieuwe lid, beslist het bestuur.
3
Aanvulling artikel 6 b statuten Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na
de verhuizing, schriftelijk of digitaal te worden doorgegeven bij het bestuur.
4
Aanvulling artikel 6 d statuten Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de
vereniging op te zeggen als na 1 herhaalde schriftelijke aanmaning op 1 maart niet aan alle geldelijke
verplichtingen zijn voldaan. Het lidmaatschap blijft echter mogelijk via een geldige afgifte voor een
automatische incasso voor de contributie.
Artikel 3 Vergaderingen bestuur
1
Het algemeen bestuur vergadert 11 x per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de
voorzitter dit nodig achten, doch minimaal 2 x per jaar.
2
Er kan vergaderd worden als toevallig alle bestuursleden bij elkaar zijn.
3
Bij spoed kunnen bestuursleden door het dagelijks bestuur (telefonisch, per e-mail of fax andere
digitale communicatie) geraadpleegd worden, op de eerstvolgende algemene bestuursvergadering wordt
nader gerapporteerd.
Artikel 4 Aftreden bestuur
1
Bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar benoemd door de algemene ledenvergadering.
2
Bestuursleden die zich herkiesbaar stellen, worden voor een periode van 4 jaar benoemd door de
algemene ledenvergadering.
3
Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds
voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.
Voorzitter en secretaris dienen niet tegelijk af te treden. De penningmeester dient, indien mogelijk, niet
tegelijk met de voorzitter of secretaris af te treden.
4
Bij wijziging van functie binnen het bestuur, kan de periode van 4 jaar wijzigen, als dit voor de
continuïteit noodzakelijk is.
1

Rooster van aftreden: Wordt opgesteld naar aanleiding van het jaar van toetreding tot het bestuur met in acht
neming van een bestuursperiode van 4 jaar.

jaar 1: Voorzitter jaar 2: Penningmeester en algemeen bestuurslid jaar 3: Secretaris en algemeen
bestuurlid jaar 4: 2 algemene bestuursleden (Waarvan 1 eventueel de vicevoorzitter)
Artikel 5 Commissies
1. Het bestuur kan commissies instellen en te allen tijde opheffen. Hiervoor kunnen aparte reglementen
worden gemaakt.
2. Bij het besluit tot instelling van een commissie regelt het algemeen bestuur:
a. de taak van de commissie;
b. de bevoegdheden van de commissie;
c. het aantal leden;
d. de duur waarvoor de commissie is ingesteld;
e. al hetgeen het in verband met de taak en uitvoering van de werkzaamheden van de commissie nodig
oordeelt.
Artikel 6 Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering
met 2/3 van de dan aanwezige stemgerechtigde leden. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het
bestuur of tenminste 15 leden.
Artikel 7 Inwerkingtreding
Het huishoudelijk reglement treedt in werking, een week na de datum waarop het de algemene
ledenvergadering het huishoudelijk reglement heeft vastgesteld en kenbaar is gemaakt bij de leden via
internet. digitale of schriftelijke communicatie.
Artikel 8 Slotartikel
1
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2
Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur. Conform de statuten
kunnen leden een algemene buitengewone ledenvergadering bijeen roepen als ze een dergelijk besluit met
andere leden willen bespreken.
3
Van zowel de algemene – als de buitengewone ledenvergadering dient voor aanvang van de
vergadering de presentielijst door de aanwezige leden getekend te worden.

------------------------------

2

