
Toelichting op de voorgestelde huishoudelijk reglementen.

Voorstel huishoudelijk reglement Vereniging Dorpsbelangen. 

Met het in werking treden van de (eventuele) nieuwe bestuursstructuur per 1 januari a.s. wordt de 
zittingsduur en het rooster van aftreden gewijzigd. Het is zinvol dit schriftelijk te bevestigen om 
misverstanden daarover zo veel mogelijk te voorkomen.  

In de nieuwe structuur wordt nadrukkelijk met commissies gewerkt vandaar dat herbevestiging van 
het huishoudelijk reglement van belang is. Ook herbevestiging van de wijze waarop commissies 
worden gevormd en worden ondersteund is  van belang, mede om persoonlijke aansprakelijkheid 
van commissieleden te voorkomen. Naleving van het reglement is daarbij vanzelfsprekend wel van 
belang. 

Tenslotte is gewenst om te regelen hoe de vereniging zal omgaan met eventuele financiële 
middelen die door deelnemers in het kader van “Verandering bestuursstructuur” eventueel worden 
ingebracht.  

Voorstel huishoudelijk reglement van de Beide Stichtingen. 

Tot het vaststellen van dergelijk reglement is uitsluitend het bestuur bevoegd. De algemene 
vergadering van de Vereniging Dorpsbelangen kan dus uitsluitend adviseren en het invoeren van een 
dergelijk reglement eventueel als voorwaarde stellen aan de wijziging van de bestuursstructuur. 

Voor zover bekend hebben zowel Stichting Oes Stee, als Stichting Volksvermaken Anderen, beide 
tot op dit moment geen huishoudelijk reglement. 

In de nieuwe structuur is het de bedoeling dat bestuurders van de beide Stichtingen terugtreden op 
het moment dat men geen bestuurslid meer is van de Vereniging Dorpsbelangen. Dat wordt in het 
voorgestelde huishoudelijk reglement formeel geregeld.  Ook in andere ongewenste situaties kan 
op basis van het huishoudelijk reglement aftreden worden afgedwongen. Daarnaast wordt financiële 
verantwoording via een door de Vereniging Dorpsbelangen aan te stellen kascommissie geregeld. 
Ook wordt het huishoudelijk reglement transparant voor niet bestuursleden. Bij aanpassing van het 
huishoudelijk reglement heeft de algemene vergadering van de Vereniging Dorpsbelangen 
adviesrecht.  

Inhoudelijk zijn reglementen van beide Stichtingen gelijksoortig. Dit lijkt gewenst om zoveel mogelijk 
misverstanden te voorkomen.  

N.B. De tekst van zowel het huidige reglement als tekst van de 3 voorgestelde reglementen is te 
vinden op www.anderen.info. Bij Roel Luis is een geprinte versie van de reglementen verkrijgbaar. 

http://www.anderen.info/

