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Huishoudelijk Reglement BelangenVereniging de Kolonel Ede 

 Huishoudelijk Reglement 
 BelangenVereniging de Kolonel Ede  

   
  

 

 

Algemeen 
Artikel 1 
1. Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de BelangenVereniging de 

Kolonel Ede. 
2. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten en geeft aan volgens 

welke regels het bestuur en de algemene vergadering, zowel afzonderlijk als in hun onderlinge 
samenhang, dienen te functioneren. 

3. Het huishoudelijk reglement omvat de afspraken die tussen en door de algemene vergadering 
en het bestuur zijn gemaakt. 

4. Mochten in enig geval de bepalingen in het huishoudelijk reglement strijdig zijn met de statuten 
van de vereniging, dan zijn de bepalingen in de statuten bindend.  

 
Leden en lidmaatschap 
Artikel 2 
1. Het lidmaatschap is geregeld in artikel 7 en 8 van de statuten. 
2. Leden zijn alle huurders in het appartementencomplex de Kolonel te Ede. 
3. Het appartementencomplex staat aan de Bergansiuslaan te Ede met postcode 6711 VM. 
4. De huisnummers van de appartementen zijn: 

- Begane grond 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21. 
- 1e verdieping 23 – 25 – 27 – 29 – 31 – 33 – 35 – 37 – 39 – 41 – 43. 
- 2e verdieping 45 – 47 – 49 – 51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63. 
- 3e verdieping 65 – 67 – 69 – 71 – 73 – 75. 

5. Huurders kunnen bij het bestuur aangeven als men geen lidmaatschap wil. 
6. Indien een lid een vraag heeft over de statuten of huishoudelijk reglement dan kan deze  

schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal de vraag toetsen aan de 
statutaire  bepalingen en de vraag toetsen aan wettelijke voorschriften die ten grondslag 
liggen aan de beantwoording. 

7. Nieuwe huurders/leden ontvangen van de vereniging een welkomstbrief en worden daarin 
geïnformeerd over de vereniging, de statuten en het huishoudelijk regelement. 

8. De vereniging kent naast leden ook begunstigers die de vereniging hetzij financieel of 
anderzijds met deskundigheid willen steunen. 

 
Contributie 
Artikel 3 
1. Conform artikel 6 van de statuten van de vereniging betalen de leden een contributie. 
2. De oprichtingscommissie heeft de contributie vastgesteld op € 10,00 per boekjaar. 
3. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
4. Toekomstige wijzigingen van de contributie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 

algemene vergadering. 
5. De contributie wordt door de leden overgemaakt op een door het bestuur aan te geven 

bankrekeningnummer. 
 
Bestuur 
Artikel 4 
1. Het bestuur is gehouden aan hetgeen is omschreven in de statuten en in dit reglement. 
2. Het bestuur is gehouden aan alles te doen wat dienstig kan zijn voor het goed functioneren 

van de vereniging. 
3. Het bestuur verzorgt een rooster van aftreden conform art. 9 lid 11 van de statuten. 
4. In het rooster van aftreden wordt aangegeven in welk jaar welk bestuurslid aftreedt. 
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5. Bij het opstellen van het rooster wordt rekening gehouden met het gegeven dat de voorzitter, 
secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden. 

6. Het rooster van aftreden is opgesteld in periodes van drie (3) jaar. 
7. Een uittredend bestuurslid stelt zijn mandaat ter beschikking aan zijn/haar opvolger. 

 
8. De taak van de voorzitter is: 

- de doelstelling van de vereniging zoals verwoord in de statuten continue te evalueren, te 
verbeteren en te borgen. 

- toezicht te houden op het handhaven van de statuten en huishoudelijk reglement en op 
het uitvoeren van besluiten van het bestuur en de algemene vergadering. 

- sturing te geven aan het op jaarbasis vast te stellen vergaderschema. 
- het voorzitten van de bestuurs- en algemene vergaderingen. 
- te zorgen dat het vergaderen in een goede sfeer verlopen en constructief van aard zijn.   
- het bevorderen van een prettige verstandhouding tussen de bestuursleden onderling en 

met de leden van de vereniging. 
- het eerste aanspreekpunt van de vereniging te zijn. 

 
9. De taak van de secretaris is: 

- het ondersteunen en adviseren van de voorzitter bij de uitvoering van zijn taken. 
- het verzorgen van de correspondentie van de vereniging. 
- samen met de voorzitter zorgen voor de agenda van de vergaderingen. 
- alle ingekomen en uitgaande stukken te bespreken in het bestuur.   
- het verzorgen van de notulen van de vergaderingen. 
- het beheren van het archief van de vereniging. 
- het geven van informatie aan de leden van de vereniging. 
- het verzorgen van de correspondentie 
- het jaarverslag en het jaarwerkplan op te stellen en deze voor te leggen aan het bestuur 

en de algemene vergadering. 
  

10. De taak van de penningmeester is: 
- het ondersteunen en adviseren van de voorzitter bij de uitvoering van zijn taken. 
- toezicht te houden op de financiële middelen van de vereniging en een deugdelijke 

administratie bij te houden. 
- het innen van de contributies en andere gelden. 
- in de bestuursvergaderingen een voortschrijdend financieel overzicht te bespreken.  
- jaarlijks een financieel verslag op te stellen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de 

het bestuur en de algemene vergadering. 
- jaarlijks de aanvraag indienen bij de verhuurmaatschappij voor de geldelijke 

ondersteuning. 
- het jaarlijks opstellen van een begroting en bespreken in het bestuur en de algemene 

vergadering. 
 

11. De taak van de algemeen bestuursleden: 
- het ondersteunen en adviseren van de voorzitter bij de uitvoering van zijn taken. 
- het algemeen bestuurslid heeft zitting in het bestuur zonder vastgestelde functie, maar 

kan een bijzonder specialisme op zich nemen. 
- het algemeen bestuurslid bepaalt mede met het door het bestuur gevoerde beleid. 
- het algemeen bestuurslid assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in 

diens taken. 
- het algemeen bestuurslid neemt actief deel aan het besturen van de vereniging en 

ontplooit zich op zijn /haar gebied die overeenkomstig de eigen competenties zijn.  
 

Vergoedingen 
Artikel 5 
1. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
2. Gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging kunnen, onder overlegging van 

bewijstukken, gedeclareerd worden en na goedkeuring van het bestuur door de 
penningmeester worden vergoed. 

Vergaderingen 
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Artikel 6 
1. Bestuursvergaderingen worden eenmaal per maand gehouden met uitzondering van de 

maanden juli en augustus. En voorts zo vaak als door het bestuur wenselijk wordt geacht. 
2. Het bestuur mag onderscheid maken tussen oordeelvormende- en besluitvormende 

vergaderingen. 
3. Besluiten worden genomen met in achtneming van der statuten en huishoudelijk reglement. 
4. Een bestuursbesluit wordt genomen met meerderheid van stemmen. 
5. Een afwezig bestuurslid kan zijn/haar stemkeuze kenbaar maken aan de secretaris. 
6. Het bestuur kan geen bindende besluiten nemen wanneer minder dan de helft van het aantal 

bestuursleden daarbij aanwezig is.  
7. In de notulen van alle vergaderingen wordt aangegeven welke bestuursleden / leden wel of 

niet aanwezig waren.  
8. Een besluit in de algemene vergadering wordt genomen met meerderheid van stemmen van 

de in de vergadering aanwezigen leden, ongeacht het aantal. 
9. Leden die niet aanwezig zijn in de algemene vergadering worden geacht zich te conformeren 

aan de door het bestuur en de leden genomen besluit. 
10. Een ter vergadering, door de voorzitter uitgesproken oordeel, omtrent de uitslag van een 

stemming, dan wel de inhoud van een genomen besluit is beslissend. 
11. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt 

een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt. 
12. Door deze nieuwe stemming vervalt de oorspronkelijke stemming. 
13. Indien vijf (5) of meer leden hun verlangen daartoe schriftelijk hebben kenbaar gemaakt zal 

het bestuur een algemene vergadering bijeenroepen. Dit onder vermelding van de reden(en) 
en een duidelijke omschrijving van de zaken die op de agenda staan.   

 
Stemmen 
Artikel 7 
1. Besluiten in de algemene vergadering worden bij algemene meerderheid van het aantal 

uitgebrachte stemmen genomen. 
2. Stemmen bij volmacht is conform de statuten toegestaan. 
3. Het stemmen geschiedt door het aantal aanwezige leden in de algemene vergadering. 
4. Het stemmen over zaken geschiedt hoofdelijk, tenzij iemand van de aanwezige een gegronde 

reden heeft om anders te stemmen. 
5. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. 
6. Onthoudingen van stemmen zijn geen geldige stemmen. 
7. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen. 
8. Indien noodzakelijk benoemt het bestuur uit de aanwezige leden een commissie van drie (3) 

leden die tot taak hebben de uitslag van de stemming vast te stellen. 
9. De voorzitter spreekt ter vergadering het oordeel uit over het resultaat van de stemming. 

 
Overleg met de verhuurmaatschappij 
Artikel 8 
1. Het bestuur heeft fysiek overleg met de verhuurmaatschappij, zo vaak dit nodig is, met een 

minimum van één (1) keer per jaar. 
2. Het bestuur heeft regelmatig schriftelijk overleg met de verhuurmaatschappij zowel per brief 

als per mail. 
 

Communicatie 
Artikel 9 
1. De vereniging heeft de beschikking over een website waarop de communicatie met de leden 

in hoofdzakelijk zal plaatsvinden. 
2. Daarnaast zal de communicatie met de leden plaatsvinden via nieuwsbrieven, email en 

mondeling.  
 

 
 
 
 
Wijzigen huishoudelijk reglement 
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Artikel 10 
1. Dit huishoudelijk regelement kan, op voorstel van het bestuur, worden aangepast door de 

algemene vergadering. 
 

Slotbepaling 
Artikel 11 
1. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 
 

Dit reglement is vastgesteld in de algemene vergadering van 09 maart 2019. 
 
 
 
 
Dit reglement is ondertekend door de bestuursleden: 
 
Voorzitter Jan Randewijk 
 
 
 
Vicevoorzitter Gert Vermeulen 
 
 
 
Secretaris Harry Groote 
 
 
 
 
Penningmeester Gert Meurs 
 
 
 
 
Algemeen bestuurslid Astrid Hartgerink 
 
 
 
 
Algemeen bestuurslid Jerona Joor 
 

 
 

 
 
 


