
Huishoudelijk regelement van de vereniging "Dorpsbelangen Anderen" 

(Dit regelement is gebaseerd op artikel 1. \ van de statuten van de vereniging. 

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 ver
kiezing 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. 
De maximale termijn waarin een bestuurlid onafgebroken mag deelnemen aan het bestuur 
bedraagt acht jaar. Na het verstr~jken van de maximale termijn van acht jaar is een 
dergelijk bestuurslid gedurende tenminste 10 maanden ~ herk~i:sbaar in het bestuur 
van de vereniging. ' 

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 doel gerichte 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. 

Artikel 4. Wijze waarop de commissie(s) worden ondersteund. 

- De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de vereniging "Dorpsbelangen 
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 projekt-overeen
komst; 

- Indien de commissie een beroep doet op financiële mogelijkheden van de vereninging, 
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 kontakt 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. 

Vastgesteld tijdens de algemene vergadering 
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