
Huishoudelijk Reglement ter aanvulling

op de statuten.

 Aanvulling artikel 7 c.

Bij tussentijds ontstaan van een vacature kan het bestuur daarin voorzien door 

het voorlopig aanwijzen van een lid tot vervangend bestuurslid. Op de volgende 

A.L.V. is deze vervanger verkiesbaar.

Het bestuur heeft altijd de mogelijkheid kandidaatsbestuursleden aan te stellen. 

Deze draaien dan mee in het bestuur, kunnen ervaringen opdoen, zich langzaam 

de materie eigen maken e.d.. Bij interesse kan het bestuur de kandidaat op de 

volgende A.L.V. voordragen als nieuw bestuurslid.

Nieuwe bestuursleden krijgen de eerste periode de status van 

kandidaatsbestuurslid. Met goedvinden van de kandidaat en het bestuur wordt de 

kandidaat voorgedragen voor de verkiezing als bestuurslid op een A.L.V..
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 Aanvulling art. 7 Gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 Bestuurders hebben de verplichting hun taken behoorlijk te 
vervullen en kunnen daar op worden aangesproken. Die 
behoorlijke taakvervulling houdt in dat u als bestuurder in elk 
geval handelt in overeenstemming met het statutaire doel en 
zich houdt aan in de wet en statuten omschreven verplichtingen.

 Tot een behoorlijke taakvervulling van bestuurders behoren in 
ieder geval:

• Bestuurders zijn bekend met de statuten van de organisatie.

• Bestuurders gaan geen (financiële) verplichtingen aan namens de 

organisatie waarvan bekend is dat de organisatie die niet kan 

nakomen. 
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• Bestuurders vergewissen zich ervan dat collega-
bestuurders hun taken en verplichtingen kunnen doen 
en dat het door een medebestuurder gevoerde beleid 
op zijn beleidsterrein, niet tot risico’s voor uw 
organisatie leidt.

• Bestuurders vergaderen regelmatig en leggen onderling 
verantwoording af over de uitvoering van de taken.

• Bestuurders zijn goed geïnformeerd over besluiten die 
genomen worden en leggen die vast. Wanneer er geen 
overeenstemming is, worden de bezwaren van 
bestuursleden ook opgeschreven (onder andere in 
notulen).
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 Aanvulling artikel 7 Het belang van de vereniging staat 
voorop.

 Onze bestuurders zijn in staat ten alle tijden in het belang 
van de organisatie te beslissen en bevragen elkaar daar 
kritisch op.

 Aanvulling artikel 7 Tegenstrijdige belangen.

 Bestuurders met tegenstrijdige belangen nemen niet deel 
aan de beraadslagingen of besluitvorming daarover. Als alle 
bestuurders een tegenstrijdig belang hebben verschuift de 
beslissingsbevoegdheid naar de algemene 
ledenvergadering.
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 Aanvulling art. 7 Onstentenis- en beletregeling.

 Onstentenis: als een bestuurder ophoudt bestuurder te 

zijn.

 Belet: de bestuurder kan of mag tijdelijk zijn 

bestuursfunctie niet uitoefenen.

 De overblijvende bestuurder(s) vormt /vormen 

(tijdelijk) het bestuur van de vereniging.

 Is er geen bestuurder meer aanwezig dan benoemt de 

algemene ledenvergadering een of meerdere tijdelijke 

bestuurder(s).
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 Aanvulling artikel 8 c Het verzorgen van de 

ledenadministratie e.d.:

Alle bestuursleden bewaken de privacy van de leden en bewaren de gegevens op 

beveiligde plaatsen, laten geen lijsten met gegevens rondslingeren en gebruiken 

de ter beschikking gestelde gegevens alleen voor het beoogde doel.

Computers met ledengegevens zijn met een wachtwoord of pincode beveiligd.

 Aanvulling artikel 8d Beheren van financiën:

- De kasbetalingen worden beperkt. Het streven is zoveel via de bank te 

betalen. Het kasbedrag is gerelateerd aan de noodzakelijke kasstromen van 

de lopende en komende activiteiten. De penningmeester beperkt de 

kasgelden maar tevens ook het aantal stortingen en opnames van contant 

geld.

- Het maximale pinbedrag van € 1000,00. Met toestemming van een DB-lid mag 

dit bedrag tijdelijk verhoogd worden.

- Niet periodieke betalingen via kas of bank boven de € 1000,00 geschieden 

alleen op basis van het bestuursbeleid of na overleg met het bestuur.
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- Minstens tweemaal per jaar geeft de penningmeester het 

bestuur inzicht in de financiën en verschaft hij toegang tot 

de banksaldi.

- De bestuursleden kunnen altijd op bestuursvergaderingen 

inzage krijgen in de banksaldi van de vereniging.

- Een nieuwe penningmeester dient voor aantreden een VOG 

verklaring te overleggen. Het bestuur draagt hiervoor de 

kosten.

- Jaarlijks worden voor de ledenvergadering de financiën 

gecontroleerd door de kascommissie.

- Nieuwe investeringen en uitgaven boven de € 500,00 

behoeven altijd vooraf toestemming van het bestuur
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Aanvulling art. 15 Stemmingen.

 Elke bestuurder heeft bij stemmingen één stem.

 Besluiten worden genomen bij meerderheid.

 Staken de stemmen, dan wordt op een een

volgende vergadering opnieuw gestemd. Staken 

de stemmen dan weer dan is het voorstel 

verworpen of laten we de algemene 

ledenvergadering een besluit nemen.
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 Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd op de ledenvergadering van

 30  09  2021.
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