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Bewonersvereniging Wijkraad De Leijen 

De Bilt 
 

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1. 

 

1. De bewonersvereniging Wijkraad De Leijen, hierna te noemen “de vereniging” 

en de aangesloten leden zijn gehouden niet te handelen in strijd met de statuten 

en het huishoudelijk reglement van de vereniging, noch in strijd te zijn met de 

wet. 

2. De vereniging kiest domicilie op het door de secretaris aangegeven adres. 

 

LIDMAATSCHAP 

 

Artikel 2. 

 

1. Een persoon, die lid van de vereniging wil worden, geeft de wens daartoe te 

kennen aan het bestuur. Ook leden van de vereniging hebben het recht 

kandidaat-leden voor te dragen aan het bestuur. 

2. Het bestuur beslist over de toelating van een kandidaat-lid. 

3. Als een beslissing over toelating is genomen, heeft het bestuur de verplichting 

om binnen uiterlijk 14 dagen het kandidaat-lid hiervan in kennis te stellen en de 

gegevens op te nemen in het ledenregister. 

4. Bij aanvaarding van het lidmaatschap onderwerpt men zich aan de naleving van 

de statuten en reglementen van de vereniging. Elk lid ontvangt bij toetreding een 

verwijzing naar de website waar een exemplaar van de statuten, van het 

huishoudelijk reglement en van eventuele andere reglementen staan 

gepubliceerd. 

5. Het toegelaten lid is verplicht een contributie te betalen, waarvan de hoogte door 

de algemene ledenvergadering is vastgesteld. 

 

BEGUNSTIGERS. 

 

Artikel 3. 

 

1. Een persoon, die begunstiger van de vereniging wil worden, geeft de wens 

daartoe te kennen aan het bestuur. Ook leden van de vereniging hebben het recht 

kandidaat-begunstigers voor te dragen aan het bestuur. 

3. Het bestuur beslist over de toelating van de kandidaat-begunstiger. 

4. Als een beslissing over toelating is genomen, heeft het bestuur de verplichting 

om binnen uiterlijk 14 dagen de toegelaten begunstiger hiervan in kennis te 

stellen. 

6. De toegelaten begunstiger ontvangt bij toetreding een verwijzing naar de 

website waar een exemplaar van de statuten, van het huishoudelijk reglement en 

van eventuele andere reglementen staan gepubliceerd. 
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5. De rechten en verplichtingen van een begunstiger eindigen: 

a. door opzegging door de begunstiger; 

b. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een 

begunstiger zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt; 

c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een 

begunstiger in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 

vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;  

d. door overlijden van de begunstiger. 

6. Opzegging door de vereniging en ontzetting geschiedt door het bestuur. 

7. Opzegging door de begunstiger of door de vereniging kan slechts schriftelijk 

geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. 

8. Wanneer de begunstiging in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het 

bestuur anders besluit. 

 

GELDMIDDELEN 

 

Artikel 4. 

 

1. De gewone leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd, die door hen in 

één termijn moet worden voldaan. De betaling dient vóór 1 februari te 

geschieden.  

2. De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

3. De begunstigers zijn een jaarlijkse minimumbijdrage verschuldigd, die door hen 

in één termijn moet worden voldaan. De betaling dient vóór 1 februari te 

geschieden. 

4. De minimumbijdrage wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering 

vastgesteld. 

 

BESTUUR 

 

Artikel 5. 

 

1. Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen, en ook 

voor de uitvoering van de genoemde besluiten. 

2. De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging. Hij roept de 

bestuursvergaderingen bijeen, leidt de bestuursvergaderingen en de algemene 

ledenvergaderingen. De voorzitter ondertekent de goedgekeurde notulen van de 

algemene ledenvergadering, jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en 

eventuele commissies. 

3. De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief. Hij 

stelt de agenda op van de algemene ledenvergaderingen en van de 

bestuursvergaderingen in overleg met de voorzitter en met inachtneming van de 

statuten en reglementen. 

De secretaris houdt notulen bij van de bestuurs- en ledenvergaderingen en 

brengt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit over 

de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar. 

4. De penningmeester beheert de geldmiddelen en houdt de boeken bij. Bij het 

doen van uitgaven groter dan een door het bestuur vastgesteld bedrag is de 
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goedkeuring vereist van het bestuur. De penningmeester maakt jaarlijks, in 

overleg met het bestuur en ter behandeling in de algemene ledenvergadering, de 

begroting op voor het eerstvolgende verenigingsjaar. 

Van de goedgekeurde begroting mag het bestuur niet zonder dringende 

noodzaak afwijken. Wel mag het bestuur binnen het totaalbedrag van de 

goedgekeurde begroting verschuivingen aanbrengen. 

5. Elk jaar treedt overeenkomstig het in lid 6 vermelde rooster een deel van het 

bestuur af. Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen, zolang zij 

niet zes jaar onafgebroken lid van het bestuur zijn geweest. 

6. Het rooster van aftreden is als volgt: 

Eerste jaar: voorzitter en – als het bestuur uit negen leden bestaat – 

bestuurslid a en b; 

Tweede jaar:  penningmeester en – als het bestuur uit negen leden 

bestaat – bestuurslid c en d; 

Derde jaar: secretaris en vicevoorzitter en – als het bestuur uit negen 

leden bestaat bestuurslid e; 

Vierde jaar:  als eerste jaar, enzovoorts. 

7. In afwijking van het rooster genoemd in lid 6 kunnen bestuursleden vanaf de 

oprichtingsvergadering maximaal acht jaar onafgebroken lid van het bestuur zijn 

geweest. 

 

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING. 

 

Artikel 6. 

 

1. Bestuursvergaderingen worden zo vaak gehouden als de voorzitter of twee 

andere bestuursleden dit nodig achten. 

2. In bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid één stem uit. Besluiten 

worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen 

wordt betreffend voorstel tijdens de volgende vergadering opnieuw aan de orde 

gesteld of voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 

3. Als minder dan drie bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, kunnen geen 

rechtsgeldige besluiten worden genomen. 

  

 

COMMISSIES. 

 

Artikel 7. 

 

1. Er is een kascommissie op grond van artikel 14 van de statuten en bestaat uit 

twee leden. 

2. Elk jaar treedt overeenkomstig het in lid 3 vermelde rooster een deel van de 

kascommissie bestuur af. Aftredende kascommissieleden kunnen zich 

herkiesbaar stellen, zolang zij niet 2 jaar onafgebroken lid van het bestuur zijn 

geweest. 

3. Het rooster van aftreden is als volgt: 

Eerste jaar: kascommissielid a; 

Tweede jaar:  kascommissielid b; 

Derde jaar: als eerste jaar etc. 
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4. Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering kunnen commissies 

instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten van het bestuur of van de 

algemene ledenvergadering, en ook leden van deze commissies ontslaan. 

5. De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies, en 

ook de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur of door de 

algemene ledenvergadering geregeld. 

6. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, maar 

blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de algemene 

ledenvergadering. 

 

 

SLOTBEPALINGEN. 

 

Artikel 9. 

 

1. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk 

reglement en andere reglementen niet voorzien. 

2. Dit reglement treedt terstond in werking na de goedkeuring door de algemene 

ledenvergadering. 

3. Wijzigingen of aanvulling op de bepalingen in dit reglement worden terstond 

van kracht na de vaststelling in een algemene ledenvergadering, tenzij het 

daartoe strekkende besluit anders bepaalt. 

4. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking tegenover de leden 

van de vereniging van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarop, 

in de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen. 


