HUISHOUDELIJK
REGLEMENT
21 09 2021

ARTIKEL I.
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

ARTIKEL II.
Een bestuursvergadering kan dan en slechts dan worden gehouden, wanneer er
minstens drie bestuursleden aanwezig zijn. Het is de intentie per jaar ten minste acht
bestuursvergaderingen te houden.
Een bestuursbesluit kan slechts worden genomen door stemming van minimaal drie
bestuursleden. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij
vooraf aangekondigde stemming over een bestuursbesluit kunnen bestuursleden in geval
van afwezigheid hun stem schriftelijk indienen.
De agenda dient uiterlijk één dag (24 uur) vóór aanvang van de bestuursvergadering te
worden toegezonden aan de bestuursleden.
Van een bestuursvergadering worden geen notulen opgemaakt. In plaats daarvan wordt
een beknopt verslag met besluiten en actiepunten opgesteld.

ARTIKEL III.
In handen van de voorzitter berust de algehele leiding. Hij is aansprakelijk voor de gang van
zaken. Bij ontstentenis neemt de vicevoorzitter zijn taken en verantwoordelijkheden over.
De secretaris draagt zorg voor agendering van de vergaderingen, algemene
briefwisseling, ontvangst van post en algemene e-mail en algemeen jaarverslag, en
is daarvoor aansprakelijk. De administratief medewerker draagt zorg voor verslag
en archief, onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Alle bestuursleden dragen
zorg voor briefwisselingen en inhoudelijke stukken op de dossiers onder hun
verantwoordelijkheid.
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en de administratie daarvan;
hij is daarvoor aansprakelijk. Bij ontstentenis neemt de vervangend penningmeester zijn
taken en verantwoordelijkheden over.

ARTIKEL IV.
Leden, niet zijnde bestuursleden, worden in een bestuursvergadering toegelaten na
instemming door het bestuur van een verzoek hiertoe. Het verzoek moet minstens een
week van te voren worden ingediend. Overige gasten worden in een bestuursvergadering
toegelaten, wanneer het bestuur daartoe besluit.

ARTIKEL V.
De jaarlijkse bijdrage ex artikel 7 lid 1 van de Statuten wordt jaarlijks vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.
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Dispensatie van de bijdrage kan bij bestuur worden aangevraagd en door bestuursbesluit
worden verleend.

ARTIKEL VI.
Met het oog op de bepalingen van de Statuten wordt onder “Kralingen-Oost” verstaan: het
gebied binnen de gemeente Rotterdam dat wordt omsloten door:
Boezemlaan – Kralingse Plaslaan – Hermonlaan – Eerste Jerichostraat –
Mecklenburglaan – Oudedijk – Voorschoterlaan – Oostzeedijk Beneden – Honingerdijk –
Abram van Rijckevorselweg – Rijksweg A16 – Hoofdweg – Bosdreef
Met dien verstande dat tot “Kralingen-Oost” eveneens worden gerekend de adressen
gelegen aan de westzijde van de Hermonlaan, aan de westzijde van de Mecklenburglaan
en aan de westzijde van de Voorschoterlaan.

ARTIKEL VII.
De agenda voor de Algemene Jaarvergadering (ALV) dient aan de leden te worden
toegezonden bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering conform de statuten.
Naast het jaarverslag ontvangen de leden minimaal eenmaal per jaar een nieuwsbrief.

ARTIKEL VIII.
Voor specifieke doeleinden kunnen door het bestuur commissies in het leven geroepen
worden.
Een Commissie dient ten minste te bestaan uit één bestuurslid en één ander lid. De
commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
Commissies kunnen - met expliciete toestemming van het bestuur - handelen namens
de vereniging. Commissies rapporteren aan het bestuur en het bestuur legt over het
handelen van commissies verantwoording af aan de leden.

ARTIKEL IX.
Voor specifieke doeleinden met een tijdelijk karakter kunnen door het bestuur
werkgroepen in het leven geroepen worden.
Een Werkgroep dient ten minste te bestaan uit één bestuurslid en één ander lid. De
werkgroep kiest uit haar midden een voorzitter.
Werkgroepen rapporteren aan het bestuur en het bestuur informeert de leden over de
verrichtingen van de werkgroepen.

ARTIKEL X.
Het Huishoudelijk Reglement wordt opgesteld door het bestuur en moet conform artikel
18 lid 1 van de Statuten worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
3

Concept ter instemming, Algemene Ledenvergadering van
21 september 2021

Meer invloed met meer leden!
Word lid, liefst vandaag nog!
via website		
www.kralingen-oost.nl
via mail			 bko@kralingen-oost.nl
schriftelijk		
Bewonersvereniging Kralingen-Oost
			
Postbus 4342 - 3006 AH Rotterdam

