
   

STATUTEN 

EN  

HUISHOUDELIJK  

REGLEMENT  

  

Heden, vijf december negentienhonderdnegenentachtig, verscheen voor mij, Mr PETRUS 

THEODORUS ANTONIUS DE HAIR, notaris ter standplaats Oisterwijk: de heer ROBERT 

METSCH, vormingsleider, wonende te Oisterwijk, Langvennen Oost 13 (postcode 5061 DC)  

 

De comparant verklaarde dat op acht april negentien honderdtweeenzestig is opgericht de 

vereniging: GEMEENTEBELANGEN, gevestigd te Vught;dat de algemene ledenvergadering 

van genoemde vereniging op eenentwintig november negentienhonderdnegenentachtig 

heeft besloten de statuten van gemelde vereniging vast te stellen en te doen opnemen in 

een notariële akte, zulks ter verkrijging van volledige rechtsbevoegdheid;  

 

dat hij, comparant, door genoemde ledenvergadering is gemachtigd bedoelde notariële akte 

te doen verlijden en te tekenen. 

 

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant de statuten van genoemde 

vereniging bij deze vast te stellen als volgt: 

 

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR 

 

Artikel 1  

De vereniging draagt de naam: GEMEENTEBELANGEN, hierna in deze statuten ook te 

noemen “de vereniging". Zij is gevestigd in de gemeente Vught ten huize van de secretaris.  

 

Artikel 2  

De vereniging heeft ten doel als politieke onafhankelijke groepering het verwezenlijken van 
een vooruitstrevende politiek in de gemeente Vught en eventueel in een of andere regio 
en/of gewest.  

1. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
 

o uit haar leden kandidaten aan te wijzen die zich verkiesbaar stellen op de lijst 
van de vereniging voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente 
Vught, een en ander als voorzien in de Kieswet;  



o de verkiezing van afgevaardigden in regionale en/of gewestelijke raden, 
waterschappen, commissies en dergelijke;  

o het houden van openbare bijeenkomsten;  
o alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn  

Artikel 3  

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.  

LEDEN, ERE-LEDEN EN BEGUNSTIGERS  

Artikel 4 
 

1. De vereniging kent leden, ere-leden en begunstigers.  
2. Ere-leden zijn zij, die zich door bijzondere verdiensten jegens de vereniging hebben 

onderscheiden en op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering 
als zodanig zijn benoemd, zulks met een meerderheid van twee/derde der geldig 
uitgebrachte stemmen.  

3. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te 
steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum-
bijdrage.  

4. Ere-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die 
welke hun uitdrukkelijk bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.  

 Artikel 5  

1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die het programma, de 
statuten en het huishoudelijk reglement onderschrijven en de leeftijd van zestien jaar 
hebben bereikt. 

2. Rechten en plichten aan het lidmaatschap verbonden worden nader in deze statuten 
en het  huishoudelijk reglement geregeld.  

3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden 
zijn opgenomen.  

Artikel 6  

Omtrent toelating als lid beslist het bestuur, met dien verstande dat ingeval van afwijzing 
door het bestuur, de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating kan besluiten.  

Artikel 7  

1.     Het lidmaatschap eindigt: 

a.      door overlijden; 

b.      door schriftelijke opzegging;  



c.      door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid 

heeft opgehouden aan de voor het lidmaatschap bij de statuten gestelde 

vereisten te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 

nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

d.      door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 

strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt;  

2.     Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

3.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van vier weken.Echter kan het  lidmaatschap onmiddellijk worden 

beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4.     Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap 

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 

opgezegd. 

5.     Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de 

verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit 

te sluiten. 

6.     Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

7.      Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de 

betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit 

beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste 

schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de 

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

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

desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, behoudens 

ontheffing hiervan door het bestuur. 

VERPLICHTINGEN DER LEDEN 
 
 Artikel 8  

1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse 
bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen 
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.  

2. De verplichtingen der leden worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering 
en opgenomen in het huishoudelijk reglement.  

  

ALGEMENE LEDENVERGADERING  



  

Artikel 9  

1. De algemene ledenvergadering (ook te noemen ledenvergadering) is het 
besluitvormend orgaan van de vereniging.  

2. Zij heeft, behoudens elders in deze statuten aangegeven taken, meer speciaal tot 
taak:   

1. het standpunt van de vereniging te bepalen met betrekking tot de hoofdzaken 
van gemeentelijk beleid  

2. het verlenen van ondersteuning en het geven van aanwijzingen aan de 
gemeenteraadsfraktie, als bedoeld in artikel 28 van deze statuten;  

3. het samenstellen van de lijst van kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.   

Artikel 10  

De ledenvergadering wordt tenminste tweemaal per jaar gehouden en voorts wanneer het 
bestuur of tenminste een/tiende van de leden dat wenselijk achten.  

Artikel 11  

In het tweede of derde kwartaal van elk kalenderjaar wordt een ledenvergadering gehouden, 
hierna aangeduid als de jaarvergadering, waarin:  

• het jaarverslag van de secretaris wordt vastgesteld;  
• de financiële jaarstukken als bedoeld in artikel 22 worden vastgesteld;  
• de kascontrole-commissie rapport uitbrengt over de controle van het financiële 

beheer;  
• de begroting voor het komende jaar wordt vastgesteld;  
• eventuele wijzigingen of aanvullingen van statuten en/of huishoudelijk reglement 

worden vastgesteld;  
• het bestuur wordt gekozen of herbenoemd.   

Artikel 12  

Oproepen tot een ledenvergadering worden schriftelijk aan alle leden toegezonden tenminste 
veertien dagen voor de dag van de vergadering, met opgave van de agenda.  

Artikel 13  

1. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en ere-leden. 
Ere-leden hebben slechts een adviserende stem. Geen toegang hebben geschorste 
leden en geschorste bestuursleden.  



2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de 
ledenvergadering.  

3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.   

BESTUUR  

Artikel 14  

Het bestuur is belast met:  

- de algehele leiding van de vereniging;  

- het beheer van de geldmiddelen;  

- de handhaving en uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement;  

- het uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering;  

- vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten.  

Artikel 15  

1.    Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de 
ledenvergadering worden benoemd uit de leden. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een 
bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of 
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.  

Artikel 16  

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter, eerste en tweede secretaris en 
penningmeester. De voorzitter wordt in functie gekozen door de ledenvergadering. Secretaris 
en penningmeester worden door het bestuur uit haar midden aangewezen. De voorzitter leidt 
de leden- en bestuursvergaderingen, de secretaris is.verantwoordelijk voor het notuleren van 
deze vergaderingen.  

Artikel 17  

1.  Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 15 genoemde minimum is 
gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een 
ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open 
plaatsen aan de orde komt.   

2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het 
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg 



of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.  

3. De bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van de vereniging in en buiten rechte 
komt niet toe aan het bestuur, doch aan de voorzitter te zamen met de secretaris of 
de voorzitter te zamen met de penningmeester.  

 Artikel 18  

1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af, volgens een door het bestuur 
op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar; wie in een 
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in.  

  

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  
1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;  
2. door bedanken; 
3. door ontslag,door de ledenvergadering.  

GELDMIDDELEN  
 
Artikel 19  

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:  
1. de contributie van de leden;  
2. de bijdragen van gemeenteraadsleden en leden die deel uitmaken van 

commissies ex artikel 61 van de gemeentewet;  
3. schenkingen, erfstellingen en legaten;   
4. andere inkomsten zoals donaties en/of sponsorgelden;  

 
2. de sub b bedoelde bijdragen worden vastgesteld door de ledenvergadering en 

opgenomen in het huishoudelijk reglement.  

    

PROGRAMMA  

Artikel 20  

Elke vier jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een programma door de 
ledenvergadering vastgesteld.  

Artikel 21  
Wijzigingen van en aanvullingen op het programma worden vastgesteld door de 
ledenvergadering.  



  

Artikel 22  

1. Het verenigingsjaar loopt van een april tot en met  eenendertig maart.  
2. Het bestuur is verplicht van de vermogens-toestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.  

3. Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, 
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten 
en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd 
bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in 
rechte van het bestuur vorderen.  

4. De ledenvergadering benoemt uit de leden een commissie van ten minste drie 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt 
de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering 
verslag van haar bevindingen uit. De leden van de kascontrolecommissie worden 
gekozen voor drie jaar; per jaar treedt één lid af volgens rooster.   

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een 
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te 
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.  

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de ledenvergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.   

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2. en 3. tien jaren lang te 
bewaren 
  

COMMISSIES EN WERKGROEPEN  
 
Artikel 23  
 
De ledenvergadering kan commissies en werkgroepen instellen op voordracht van het 
bestuur, de raadsfraktie en/of tenminste vijf leden.  
Artikel 24  
 
De commissies en werkgroepen kunnen ook niet-leden bij hun werkgroepen betrekken, dit 
alleen met goedkeuring van het dagelijks bestuur.  
 
Artikel 25  
 
De ledenvergadering bepaalt de taak van de ingestelde commissies en werkgroepen, welke 
taak niet in strijd mag zijn met statuten of huishoudelijk reglement.  



Artikel 26  

Ingeval van de mogelijkheid tot deelname in commissies ex artikel 61 van de gemeentewet 
door burgers, niet raadsleden zijnde, worden deze voorgedragen tot benoeming door de 
ledenvergadering, na overleg met het bestuur.  
 
Artikel 27  
 
De commissies en werkgroepen brengen van hun activiteiten verslag uit aan de 
ledenvergadering, zo vaak als dit door de commissies en werkgroepen, het bestuur of 
tenminste vijf leden wenselijk wordt geacht.  
 
FRAKTIE  
 
Artikel 28  

 

1. De fraktie wordt gevormd door de leden van de vereniging, die na de 
gemeenteraadsverkiezingen zitting hebben in de gemeenteraad.  

2. De ledenvergadering stelt de kieslijst samen overeenkomstig de bepalingen der 
Kieswet.  

3. De ledenvergadering draagt er in overleg met bestuur en fraktie en met inachtneming 
van de voorschriften der wet zorg voor dat voorzover mogelijk in eventuele 
tussentijdse vacatures in de fraktie wordt voorzien.  

4. De fraktie kiest uit haar midden de fraktievoorzitter.  
5. De fraktievoorzitter schrijft voor iedere gemeenteraadsvergadering een 

fraktievergadering uit. Deelnemers hieraan zijn fraktie-, commissie- en bestuursleden 
en een vertegenwoordiging uit de leden. Het bestuur kan besluiten deze 
fraktievergaderingen openbaar te houden. De fraktievoorzitter is verantwoordelijk 
voor coördinatie van fraktiewerkzaamheden, duidelijke en ondubbelzinnige 
standpuntbepaling binnen de fraktie, portefeuille-verdeling in de fraktie, communicatie 
fraktie met bestuur en leden.   

6. De fraktie heeft tot taak de standpunten van de vereniging in de gemeenteraad naar 
voren te brengen en te verdedigen. Zij laat zich hierbij leiden door het door de 
ledenvergadering aangegeven beleid, te noemen het programma.  

7. Individuele fraktieleden hebben, indien hun geweten dat voorschrijft, het recht om 
afwijkende standpunten in te nemen. Zij moeten deze echter vooraf kenbaar maken 
aan het bestuur.  

8.  Zo dikwijls het bestuur het nodig acht wordt het werk van de fraktie in een 
bestuursvergadering besproken. De gehele fraktie dient zo mogelijk daarbij aanwezig 
te zijn.  

  



 Artikel 29  

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door 
een besluit van een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering 
een afschrift van dat voorstel, waar in de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de 
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede 
vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de 
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.  

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt.   

ONTBINDING  
 
Artikel 30  

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het 
bepaalde in de leden l., 2. en 3. van het voorgaande artikel is van overeenkomstige 
toepassing.  

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid waren. 
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook 
een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.  

  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
Artikel 31  

1. De ledenvergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen.  
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 

dwingend recht bevat, noch met de statuten.  

  



SLOTBEPALING  
 
Artikel 32  
 
In zaken waarbij de wet noch de statuten uitsluitsel geven, beslist het bestuur.  

De comparant is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Oisterwijk op de datum in het hoofd dezer akte 
vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze 
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen.  

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, 
ondertekend.  
 
(w.g.) R. Metsch; P. de Hair.  

  

   

  

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT  

op heden vijf december negentienhonderd negenentachtig.  

  

   

  

 

 
  

 
 
 
 



GEMEENTEBELANGEN  

  

vughtse politieke partij  

  

   

  

   

  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTEBELANGEN, BEHORENDE BIJ DE 
STATUTEN VAN 5 DECEMBER 1989.  

  

LIDMAATSCHAP  

ARTIKEL 1 

Degene, die lid wil worden van de vereniging en de minimum leeftijd van zestien jaar heeft 
bereikt, ontvangt op verzoek STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT, alsmede en 
voorzover beschikbaar, een PARTIJPROGRAMMA. Indien hij/zij de doelstellingen 
onderschrijft, dient hij/zij zich bij de secretaris te laten inschrijven. Uiterlijk twee weken na 
inschrijving ontvangt hij/zij een schriftelijke bevestiging van de secretaris, al dan niet op 
beslissing van het bestuur.  

ARTIKEL 2 

Contributie is verschuldigd per kalenderjaar. De hoogte van het bedrag wordt door de 
Algemene ledenvergadering vastgesteld. Zij die in de loop van het kalenderjaar lid worden, 
betalen eveneens de volledige contributie.  
 
ARTIKEL 3  

  



Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vier weken voor het einde van het 
kalenderjaar schriftelijk te geschieden en eindigt op de eerste van de volgende maand, 
volgend op die waarin het verzoek tot beëindiging werd ontvangen.  

ARTIKEL 4 

Bij opzegging van het lidmaatschap kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van 
reeds voldane contributie.  
 
AFVOERING EN ROYEMENT  

ARTIKEL 5 

Indien door het bestuur tot afvoering van de ledenlijst en/of royement wordt overgegaan, 
wordt verwezen naar de bepalingen onder artikel 7 van de statuten.  
 
VERPLICHTINGEN DER LEDEN  

ARTIKEL 6 

Leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van contributie en bijdragen, door de 
Algemene ledenvergadering vastgesteld.  

ARTIKEL 7 

Gemeenteraadsleden en wethouders storten gedurende hun zittingsperiode jaarlijks een met 
het bestuur overeen te komen bedrag in de partijkas, zodat om de vier jaar een adequate 
verkiezingscampagne kan worden gevoerd. Mocht onverhoopt blijken dat bij nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen niet voldoende financiële middelen in de partijkas aanwezig zijn, 
dan zal elk van hen eenmalig een in overleg met het bestuur te bepalen extra storting doen, 
voldoende om de financiële positie van de partij weer op een acceptabel niveau te brengen.  
 
LEDENVERGADERING  

ARTIKEL 8 

Aangezien de ledenvergadering het besluitvormend orgaan van de vereniging is, is deze 
uitluitend toegankelijk voor leden en ere-leden. Deze laatsten alleen met adviserende stem. 
De Algemene ledenvergadering beslist over toelating van andere dan in artikel 13, lid 1 van 
de statuten bedoelde personen.  

ARTIKEL 9 

Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement.  

  



ARTIKEL 10 

Ieder lid kan het bestuur, tot uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de Algemene 
ledenvergadering, schriftelijk verzoeken aanvullingen en/of wijzigingen op de agenda toe te 
passen. De leden worden staande de Algemene ledenvergadering door het bestuur van de 
vo ' orstellen tot aanvulling en/of wijziging van de agenda op de hoogte gesteld. De 
Algemene ledenvergadering beslist over de voorstellen tot aanvulling en/of wijziging van de 
agenda.  
 
HET BESTUUR  

ARTIKEL 11 

Het bestuur is gevormd overeenkomstig de in artikel 14 t/m 18 van de statuten genoemde 
richtlijnen en verordeningen en nader omschreven in de slotbepaling. Dit om continuiteit van 
het bestuur te waarborgen. Wanneer in bijzondere gevallen alle bestuursleden gelijktijdig hun 
functie neerleggen, blijft het bestuur als zodanig gehandhaaft tot het tijdstip, waarop functies 
aan de nieuw gekozen bestuursleden zijn overgedragen.  

ARTIKEL 12 

Elk bestuurslid is voor zijn/haar werkzaamheden verantwoording schuldig aan het bestuur 
waarvan hij/zij deel uitmaakt.  
 
ARTIKEL 13  
 
Het bestuur komt tenminste een maal per kwartaal in vergadering bijeen.  
 
DE VOORZITTER  

ARTIKEL 14 

De voorzitter neemt kennis van alle voor de vereniging/partij bestemde stukken. Hij/zij leidt 
de bestuurs en ledenvergaderingen. Bij aftreden als voorzitter levert hij/zij binnen een week 
alle onder zijn/haar berusting zijnde stukken in bij de vice-voorzitter.  
 
DE SECRETARIS  

ARTIKEL 15 

De secretaris voert de correspondentie, houdt notulen bij van vergaderingen en is belast met 
het opstellen van het jaarverslag. Hij/zij is verantwoordelijk voor de overige administratieve 
werkzaamheden, waar onder meer wordt verstaan de archivering en het bijhouden van de 
ledenlijst met adressen. Bij aftreden als secretaris levert hij/zij binnen een week alle onder 
zijn/haar berusting zijnde stukken in bij de tweede secretaris.  



  

DE PENNINGMEESTER  

ARTIKEL 16  

De penningmeester is verantwoordelijk voor en beheert de bezittingen, int vorderingen, doet 
betalingen en houdt daarvan nauwkeurig boek. Hij/zij stelt een staat van baten en lasten en 
een financieel overzicht samen van het afgelopen verenigingsjaar en stelt een begroting op 
voor het komende verenigingsjaar. Kasopnames en betalingen per bank of giro boven f 
300,-- kan hij/zij alleen verrichten, wanneer deze mede gesigneerd zijn door de voorzitter of 
de secretaris. Bij aftreden als penningmeester levert hij/zij binnen een week alle onder 
zijn/haar berusting zijnde stukken en geldmiddelen in bij de tweede penningmeester.  
 
VERKIEZINGEN  
 
ARTIKEL 17 
Voordrachten voor verkiezingen van gemeenteraden geschieden op voordracht van het 
algemeen bestuur. De voordrachten moeten worden goedgekeurd door de Algemene 
ledenvergadering. Kandidaatstelling geschiedt overeenkomstig de geldende voorschriften 
van kies- en gemeentewet.  
 
STEMMINGEN  

ARTIKEL 18 

Stemming over zaken geschiedt bij handopsteking, tenzij 1/4 deel van de aanwezige leden 
een schriftelijke stemming wenst. Over personen dient altijd schriftelijk te worden gestemd.  

  

Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig: 

1. onduidelijk ingevulde stembiljetten,  
2. stembiljetten waarop meer personen of zaken zijn aangegeven dan waarop bij dit 

stembiljet kan worden gestemd,   
3. stembiljetten welke verkeerde namen of zaken bevatten,  
4. stembiljetten welke ondertekend worden ingeleverd.  

  

Een lid kan maximaal door een ander lid schriftelijk gemachtigd worden tot het uitbrengen 
van zijn/haar stem.  

  



SLOTBEPALINGEN  

RAADSLEDEN  

ARTIKEL 20 

Leden van de gemeenteraad kunnen geen zitting hebben in het bestuur.  
 
ROOSTER VAN AFTREDEN  

ARTIKEL 21 

Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen nooit gelijktijdig aftreden.  
 
ARTIKEL 22  

Het eerste rooster van aftreden is als volgt:  

1992 de voorzitter - tweede penningmeester,  
1993 de secretaris - vice-voorzitter, 
1994 de penningmeester - tweede secretaris, allen aangevuld met een ander bestuurslid.  
 
WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

ARTIKEL 23 

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement dienen tenminste een maand voor 
de dag van de Algemene ledenvergadering waarop de desbetreffende wijzigingsvoorstellen 
op de agenda staan, aan de leden ter kennisname te zijn toegezonden. In gevallen waarin dit 
reglement niet voorziet beslist het bestuur. Beroep op onbekendheid met de inhoud van 
statuten en huishoudelijk reglement kan niet worden aanvaard.  
 
ARTIKEL 24 
Het aldus vastgestelde huishoudelijk reglement treedt in werking op de Algemene 
ledenvergadering van 22 oktober 1991.  
 
De Voorzitter:                        De secretaris:  

  

J.P.A. Marinus                        A.L.G. Vugs  

 


