
Huishoudelijk reglement van de ”Vereniging Dorpsbelangen" 
gevestigd te Anderen. 
(Dit regelement is gebaseerd op artikel 21 van de statuten van de vereniging.) 

De algemene ledenvergadering van voornoemde vereniging heeft op 15 november 2017 besloten 
het huishoudelijk reglement zoals dat werd vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 
de Vereniging Dorpsbelangen te Anderen van 2 februari 1987 met ingang van 1 januari 2018 te 
wijzigen en te vervangen als hierna vermeld. 

Artikel 1. Benoeming van leden van het algemeen bestuur. 

Bij de kandidaatstelling dient het bepaalde in artikel 7 van de statuten te worden nageleefd. 
Kandidaat-bestuursleden dienen lid van de vereniging te zijn. Een verkiezing van bestuursleden 
dient plaats te vinden tijdens een algemene vergadering van de vereniging. De kandidaten moeten 
tijdens deze vergadering in de gelegenheid worden gesteld om zich desgewenst voor te stellen. 
Om in een vacature te kunnen worden verkozen is een meerderheid van stemmen noodzakelijk (de 
helft plus een). 

Artikel 2. Zittingsduur bestuursleden/ rooster van aftreden. 

De zittingsperiode van bestuursleden is geregeld in artikel 10 van het statuut. Ieder jaar dient in de 
algemene vergadering 1 van de vijf zittende bestuursleden volgens rooster af te treden en dient 
voor het betreffende bestuurslid (her)verkiezing voor een nieuwe periode van vijf jaar plaats te 
vinden. Indien er tijdens de lopende periodes van vijf jaar in een ontstane vacature moet worden 
voorzien dient het daarvoor verkozen nieuwe bestuurslid eerst het eventuele restant van de 
betreffende periode van vijf jaar in te vullen en is daarop in principe weer herkiesbaar voor 
maximaal 2 keer een periode van 5 jaar.   
De maximale termijn waarin een bestuurslid onafgebroken mag deelnemen aan het bestuur 
bedraagt twee keer een volledige periode van vijf jaar. In totaal dus maximaal 14 jaar en 11 
maanden. Na het verstrijken van de maximale termijn van veertien jaar en 11 maanden is een 
dergelijk bestuurslid gedurende tenminste 12 maanden niet herkiesbaar in het bestuur van de 
vereniging. Het tijdens de vergadering van 15 november 2017 gekozen bestuur stelt in onderling 
overleg het voornoemde rooster van aftreden vast. Een van de dan gekozen bestuursleden is 
daardoor dus reeds na 1 jaar aftredend en weer herkiesbaar, een ander na twee jaar, een derde na 3 
jaar, een vierde na 4 jaar en de vijfde wordt na de volledige periode van 5 jaar aftredend en is dan 
weer herkiesbaar.  

Artikel 3. Wijze waarop de in artikel 3, lid c, van het statuut van de vereniging bedoelde 
commissies worden gevormd. 

- Enerzijds kan het initiatief tot het vormen van een commissie vanuit de leden worden
genomen, anderzijds kan het bestuur initiatieven nemen tot het benaderen van, bij een
door het bestuur gesignaleerd probleem of doel, geïnteresseerden, voor het zitting nemen
in een op bedoeld probleem of doelgerichte commissie;

- Ook de algemene vergadering kan bij meerderheid van stemmen een voorstel tot vorming
en wijziging van de samenstelling van een commissie indienen;

- Het bestuur besluit over het al dan niet installeren en/of wijzigen van
samenstelling van een commissie.
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Artikel 4. Wijze waarop de commissie(s) worden ondersteund. 
 

- De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de ”Vereniging "Dorpsbelangen” 
gevestigd te Anderen; 

- De commissie zal regelmatig verslag van haar werkzaamheden uitbrengen aan het 
bestuur en/of aan de algemene vergadering; 

- Indien gewenst kan een bestuurslid of een door het bestuur gemachtigde deel uit 
 maken van de commissie; 

- Bij aanvang van haar werkzaamheden maakt een geïnstalleerde commissie een werkplan; 
- Ten aanzien van ondersteuning van commissies door het bestuur en/of haar adviseurs 

worden afspraken gemaakt, die schriftelijk worden vastgelegd in een project-
overeenkomst; 

-  Indien de commissie een beroep doet op financiële mogelijkheden van de vereniging, 
dient zij voor tot uitgaven of verplichtingen over of aan te gaan een begroting in 
bij het bestuur. Zonder schriftelijke goedkeuring van het bestuur mogen geen 
financiële verplichtingen namens de vereniging worden aangegaan; 

- Wijzigingen in de samenstelling van de commissie dienen steeds bij het bestuur te 
worden gemeld en door een bestuursvergadering te worden goedgekeurd; 

- Een afvaardiging van de commissie kan persoonlijk zaken komen toelichten tijdens de 
bestuursvergaderingen. De commissie neemt hiertoe contact op met de secretaris van 
de vereniging, welke op zijn/haar beurt het betreffende onderwerp op de agenda plaatst; 

- De commissie of leden van de commissie kunnen niet zelfstandig rechtsgedingen aangaan 
met betrekking tot het probleem of doel. Indien besloten wordt een rechtsgeding aan te 
gaan, dan wordt dit aangegaan door de vereniging (in de praktijk door het bestuur), 
die zich inhoudelijk laat bijstaan door de commissie. 
 

Artikel 5 Wijze waarop door het bestuur moet worden omgegaan met financiële middelen zoals 
deze eventueel worden ingebracht door rechtspersonen in het kader van ”Verandering 
bestuursstructuur” zoals besproken in de algemene ledenvergadering van de ”Vereniging 
Dorpsbelangen” te  Anderen op 15 november 2017. 
 
De in het kader van ”Verandering bestuursstructuur” ingebrachte financiële middelen zullen door 
het bestuur apart in administratie worden gehouden en in principe worden benut in het kader van 
de doelstellingen van de inbrengende rechtspersoon. De algemene vergadering kan op voorstel 
van het bestuur en gehoord de eventuele commissie van de vereniging belast met de betreffende 
doelstellingen zo nodig besluiten dat de ingebrachte middelen voor een andere bestemming 
worden aangewend. 

 
 

Vastgesteld tijdens en door de algemene vergadering van de ”Vereniging Dorpsbelangen” te 
Anderen.  

op 15 november 2017. 

 

De voorzitter,     De secretaris, 


