
Voorstel tot aanpassing huishoudelijk reglement  06/03/2018

Huishoudelijk Reglement
van de

Bewonersvereniging Heveadorp

6  maart 2018

Artikel 1. Begripsomschrijving.
Dit reglement verstaat onder:
1. vereniging: De statutair opgerichte vereniging: BEWONERSVERENIGING 

HEVEADORP, gevestigd te Heveadorp.
2. bestuur: Het bestuur van de vereniging.

Artikel 2. Categorieën leden, begunstigers en hun fnanciële bijdragen.
1. De vereniging kent drie categorieën leden. Zij zijn als volgt onderverdeeld:

Omschrijving Stemrecht Contributie per jaar
1.1. gewone leden ja  minimaal     € 7,50
1.2. gezinsleden  ja      ,,            € 3,50
1.3. ereleden        ja      n.v.t.                 

2. Alle inwoners van Heveadorp zijn gerechtigd tot het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering, alleen  leden hebben  stem- en spreekrecht over zaken die de 
vereniging betrefen

3. De criteria voor ereleden zijn:
- bijzondere verdiensten en/of historische verbondenheid,
De voordracht ter goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering vindt plaats 
door:
- het bestuur, of
- tenminste tien leden.

4. Huisgenoten van leden zijn: 
- inwonende kinderen kinderen tot 18 jaar en
- kleinkinderen tot 12 jaar.

5. De in lid 1 van dit artikel genoemde leden en hun huisgenoten zijn  gerechtigd tot 
het bijwonen van alle overige door de vereniging georganiseerde activiteiten.

6. De vereniging kent 2 contributietarieven:
- 10 euro voor alleenstaande leden (gewoon lid)
- 15 euro voor samenwonende leden (gewoon lid + gezinslid)

6.   De vereniging kent ook begunstigers. Zij wonen buiten Heveadorp en hebben geen 
stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Hun fnanciële bijdrage bedraagt 
minimaal € 2,50 per jaar. 

Artikel 3. Commissies.
1. Bij reglement zijn de volgende commissies ingesteld:

- Activiteitencommissie,
- Groenclub,
- Huurders Overleg Heveadorp (H.O.H.),
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- Buurt Preventie  eam Heveadorp

De commissieleden zijn vermeld in het jaarverslag.
2. In een commissie heef tenminste één bestuurslid zitng, die het bestuur tijdens de 

bestuursvergaderingen op de hoogte stelt van de (wijziging in de) samenstelling 
van de commissies en rapporteert over de stand van zaken.

3. De commissies stellen daartoe verslagen samen, betrefende de stand van zaken op 
31 december, te weten:
- De activiteiten van het afgelopen kalenderjaar en de daarbij behorende 

verantwoording van inkomsten en uitgaven.
- Een activiteitenplan voor het komende kalenderjaar en de daarbij behorende 

begroting.
Deze verslagen dienen in de periode tot uiterlijk 15 januari aan het bestuur 
aangeboden te worden.

4. Commissieleden dienen lid van de vereniging te zijn, behoudens het onder lid 5 
gestelde.

5. Het bestuur beslist over de toelating van commissieleden, die niet voldoen aan lid 4 
van dit artikel. Dergelijke commissieleden kunnen de vereniging nimmer binden. 

6. Lopende het verenigingsjaar kan het bestuur besluiten een (adhoc-)commissie te 
benoemen voor kortere of langere termijn. In de betrefende commissie heef 
minimaal één bestuurslid zitng.

Artikel 4 Het bestuur behartigt de belangen van het dorpsplatorm Heveadorp

Artikel 5 Vergaderingen van het bestuur en besluitvorming door het algemeen bestuur.
1. Het bestuur vergadert  minimaal vijf maal per jaar.
2. Het bestuur vergadert bovendien:

- op verlangen van de voorziterr
- op verlangen van ten minste drie bestuursleden.

3. In het onder lid 2 van dit artikel genoemde geval dient de vergadering binnen één 
week nadat het verlangen kenbaar is gemaakt, te worden belegd.

4.Een besluit wordt genomen, indien in de vergadering tenminste de helf van het 
totaal aantal bestuursleden aanwezig is.

5.Besluiten van het bestuur zijn slechts geldig, indien in de vergadering van het bestuur
tenminste de helf van het totaal aantal aanwezige bestuursleden voor het voorstel
is. Bij een even aantal bestuursleden onthoudt de voorziter zich van stemming.

6. Is het niet mogelijk een besluit te nemen aangaande een spoedeisende zaak, dan 
wordt binnen één week een tweede vergadering belegd. Besluiten worden dan, 
onverminderd het in lid 2 van dit artikel gestelde, genomen met meerderheid van 
stemmen.

Artikel 6.  oekenning batig saldo bij ontbinding.
De in artikel 18 lid 2 van de statuten van de vereniging genoemde bestemming van het 
saldo bij ontbinding van de vereniging dient aan een algemene activiteit ten behoeve 
van Heveadorp ten goede te komen. Dit ter bepaling van de Algemene 
Ledenvergadering.

Artikel 7. Rooster van afreden.
Bestuursleden treden af volgens het rooster vermeld in het jaarverslag.
Zij treden af op de Algemene Ledenvergadering.
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