Huishoudelijk reglement
Artikel 1

HET SCHILDERSNEST

22-03-10

Naam

De vereniging draagt de naam Het Schildersnest.

Artikel 2

Zetel

De vereniging heeft haar zetel in Bergen (Limburg).

Artikel 3

Doel

De vereniging heeft tot doel de sociale contacten tussen de bewoners te bevorderen.
Dit doel proberen we te bereiken door het organiseren van o.a.:
Fietstocht
Buurtinformatie via Infoblad
Wandeling
Kaartje met verjaardagen en gelegenheden
Buurtfeest
Spelavonden
Kinderactiviteiten

Artikel 4

Leden

De vereniging kent de volgende leden:
Seniorleden
Zij bereiken in het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar of ouder.
Juniorleden
Zij bereiken in het verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar, echter niet de 18 jaar.
Kinderen
Zij bereiken in het verenigingsjaar de leeftijd van 3 jaar, echter niet de 12 jaar.
Baby's
Zij bereiken in het verenigingsjaar niet de leeftijd van 3 jaar.
Gastleden
Alleen toegelaten bij goedkeuring van het bestuur.
Juniorleden en gastleden hebben geen stemrecht echter wel een adviserende stem.
Alle leden, behoudens gastleden, dienen woonachtig te zijn in een van de volgende straten te Bergen (l).
1. Jacob Marisstraat
5. Paulus Potterstraat
2. Jacob Ruysdaelstraat
6. Pieter de Hooghstraat
3. Jan Steenstraat
7. Rembrandtplein
4. Jozef Israëlstraat

Artikel 5

Toelating

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
De algemene ledenvergadering kan bij niet toelating alsnog beslissen tot toelating.

Artikel 6

Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:
A.
Bij overlijden van het lid.
B.
Het opzeggen van het lid.
C.
Verhuizing buiten de genoemde straten in art. 4.
D.
Opzegging namens de vereniging.
Opzeggen door leden kan alleen gedaan worden aan het eind van het jaar, met een opzegtermijn van 4 weken.
Bij opzegging volgt geen teruggaaf van de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 7

Jaarlijkse bijdrage

De volgende bijdragen zijn op de alg. ledenvergadering van 15 februari 2005 vastgesteld:
1e senior/1e seniorgastlid
€
13,00
2e en volgende senior +gastleden
€
9,00
Junior
(12-18 jaar)
€
5,00
Kinderen
( 3-12 jaar)
€
3,00
Baby's
( 0 - 3 jaar)
€
0,00
Gastleden
€
9.00
indien het lidmaatschap gedurende het lopende verenigingsjaar wordt gesloten is contributie verschuldigd door het
jaarlijks verschuldigde bedrag te delen door het resterende aantal maanden van het betreffende jaar.
Contributie is verschuldigd vanaf de eerste dag van de volgende maand nadat men lid is geworden.
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Artikel 8

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 seniorleden, die benoemd worden door de algemene ledenvergadering.
Voordrachten worden gedaan door het bestuur of door vijf leden. Een voordracht door vijf leden dient schriftelijk
ingediend te worden voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

Artikel 9

Einde bestuurslidmaatschap

Door eindiging lidmaatschap.
Door bedanken.
Door ontslag door de algemene ledenvergadering.
Na vier jaar lidmaatschap, volgens het aftreedschema.

1. Hennie du Porto
2. Martin van Mil
3. Theo v.d. Maazen
4. Yvon Simons
5. Sonja Thomson
6. Roy van Dijk
7. Ruud Tönnissen.
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4 en 5
6 en 7
1 en 2
3 en 4
5 en 6
7 en 1

Wanneer een bestuurslid vervangen wordt door iemand anders, komt deze op de plaats van het afgetreden bestuurslid in
het rooster.

Artikel 10 Bestuursfuncties en besluitvorming
De voorzitter wordt jaarlijks gekozen door de algemene ledenvergadering.
Het bestuur benoemt een secretaris en een penningmeester.
Verdere taken worden in het bestuur onderling verdeeld.
Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden.
Bestuursfuncties kunnen alleen door seniorleden bekleed worden.
Het oordeel van de voorzitter is bij besluitvorming niet beslissend.

Artikel 11. Bestuurstaak
Besturen van de vereniging.
Twee gezamenlijke bestuursleden hebben vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bij handelingen die het bedrag van € 1000,- te boven gaan is goedkeuring van de algemene ledenvergadering
noodzakelijk.

Artikel 12 Jaarverslag – rekening en verantwoording
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het bestuur legt binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar rekening en verantwoording af op een algemene
ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering benoemt een commissie van tenminste twee personen die geen deel uitmaken van het
bestuur. Deze commissie controleert de rekening en beoordeelt de verantwoording van het bestuur.
Ze brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering.
Benoemd zijn voor controle verenigingsjaar 2010 Huub van Zuijlen en Jos Jillissen. Reserve: Jos Remmen

Artikel 13 Algemene vergadering
Het volgende komt jaarlijks aan de orde in de jaarlijkse algemene vergadering:
a.
Jaarverslag van rekening en verantwoording als bedoeld in art. 12.
b.
Benoeming van de commissie genoemd in art. 12.
c.
Voorziening in de eventuele vacatures.
d.
De vaststelling van het bedrag, bedoeld in art 11.
e.
Vaststelling jaarlijkse bijdrage in art. 7.
f.
Vaststelling van het Bestuur.
Verder kunnen er algemene vergaderingen gehouden worden zo vaak als het bestuur dit noodzakelijk vindt of wanneer
ééntiende van de stemgerechtigde leden dit schriftelijk verzoekt aan het bestuur.
Hieraan dient binnen vier weken gehoor gegeven te worden, daarna kunnen de verzoekers zelf tot de oproep overgaan.

Artikel 14 Toegang en stemrecht.
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden met uitzondering van geschorste leden.
Over toelating van anderen als hiervoor bedoeld, beslist de algemene ledenvergadering.
Ieder seniorlid dat niet geschorst is, heeft een stem.
Uitgesloten van stemming zijn ook adviserende leden en Gastleden.
Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 15 Voorzitterschap- notulen.
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt.

Artikel 16 Besluitvorming van de algemene vergadering.
Een genomen besluit van de algemene ledenvergadering is beslissend.
Besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
Stemmingen die geen personen betreffen, geschieden mondeling, tenzij een van de stemgerechtigde leden een
schriftelijke stemming wenst.
Andere stemmingen geschieden schriftelijk door middel van ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk.

Artikel 17 Bijeenroeping algemene vergadering.
Oproep tot een algemene vergadering geschiedt minstens 7 dagen voor aanvang aan alle leden.
Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 18 Statutenwijziging.
Een besluit tot statutenwijziging kan alleen gedaan worden, indien hierin bij de oproep tot de algemene vergadering
kennis is gegeven van een voorstel tot wijziging.
Een voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, dient tenminste vijf dagen voordien ter inzage
te liggen.
Een besluit dient te worden genomen door tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden, met een meerderheid van
tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 19 Ontbinding.
De vereniging kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering.
Het batig saldo wordt dan gelijk verdeeld over de leden, of wordt met instemming van de algemene vergadering aan een
goed doel geschonken.

Artikel 20

Huishoudelijk reglement.

Dit huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de wet en aan de statuten, en is bedoeld om in het kort de regels van
onze vereniging samen te vatten.
Ook staan hierin de afspraken die tijdens de algemene vergaderingen gemaakt zijn.
Voor zittende bestuursleden wordt jaarlijks een bestuursactiviteit georganiseerd. Dit als honorering voor het uitvoeren
van bestuurswerkzaamheden. Namens de vereniging wordt hiervoor een bedrag van € 15,- per bestuurslid toegekend.

Artikel 21

Tent

De vereniging bezit een tent van 5,80 m x 6,00 m.
Deze tent kan gehuurd worden, tegen betaling van € 50, door een lid van de vereniging binnen de buurt.
Buiten de buurt is de huurprijs € 100 plus een vergoeding voor transport en hulp bij opbouw.
Kilometervergoeding vanaf de buurt gerekend is:
tot 5 km
€10,=
Van 5 tot 10 km
€20,=
Van 10 tot 15 km
€30,= ENZ.ENZ.
Bij de opbouw van de tent dient de huurder voor voldoende hulp te zorgen. (4 a 5 personen)
De vereniging zorgt voor het transport en tenminste 1 persoon met de kennis hoe de tent op te bouwen is.
Meer informatie is te krijgen bij Roy van Dijck.
Voor schade aan de tent is de huurder aansprakelijk. Reparaties altijd in overleg met het bestuur
In de tent mag niet gebarbecued worden, geen vuurwerk afgestoken worden en geen open vuur branden.

Artikel 22

Attentieregeling

Bij geboorte, huwelijksvieringen en overlijden is er een attentieregeling vanuit
de buurtvereniging.
Binnen het bestuur is de volgende attentieregeling afgeproken:
Geboorte
€ 12,50
Huwelijksviering
€ 12,50
Overlijden
€ 12,50

Het bestuur.

