
 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
Dit huishoudelijk reglement dient altijd samen met de statuten van de vereniging te 
worden gelezen. 
 
Artikel 1: Het doel  
De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leden. Het is aan het 
bestuur om te beslissen in welke gevallen sprake is van belangen van de leden. Ze legt 
hierover verantwoording af aan de ledenvergadering. 
 
Artikel 2: Het bestuur  
Het bestuur bestaat in principe uit een oneven aantal leden, tenminste drie en ten 
hoogste zeven. Bij het tussentijds ontstaan van een vacature in het bestuur wordt in de 
eerstvolgende algemene vergadering, maar uiterlijk drie manden na het aftreden, 
besloten over de benoeming van een nieuw bestuurslid. 
 
Artikel 3: Taken van het bestuur  
Indien meer dan drie leden in het bestuur zitting hebben, worden respectievelijk een 
tweede voorzitter, een tweede secretaris en een tweede penningmester aangewezen. 
De taken van de bestuursleden zijn als volgt verdeeld: 
De voorzitter:  

- zit de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen voor; 
- legt rekenschap en verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen 

jaar op de algemene vergadering; 
- verwelkomt en informeert nieuwe bewoners. 

2e Voorzitter: neemt waar als de voorzitter afwezig is en assisteert in overleg. 
De secretaris: 

- verzorgt de inkomende en uitgaande post; 
- maakt de nodige afspraken; 
- schrijft bestuurs- en algemene vergaderingen uit, roept de leden bijeen en zorgt 

voor verspreiding van de agenda uiterlijk 10 dagen voor de (algemene) 
vergadering; 

- stelt de agenda’s op voor alle vergaderingen; 
- maakt jaarverslag. 

2e Secretaris: maakt de notulen van de bestuurs- en algemene vergaderingen. 
De penningmeester: 

- houdt de inkomsten en uitgaven van de vereniging bij en zorgt dat deze 
verantwoord worden vóór 1 april van het volgende jaar; 

- int de contributie in het eerste kwartaal van het betreffende jaar; 
- maakt de jaarrekening op en maakt een begroting voor het komende jaar ter 

goedkeuring in de algemene vergadering; 
- doet een voorstel tot vaststelling van de contributie voor het komende jaar. 
N.B.: Bij handelingen, waarbij bedragen van meer dan f 500, 00 voorkomen is tevens 
de handtekening van de voorzitter noodzakelijk. 

2e Penningmeester: assisteert de penningmeester in overleg met deze. 
Aktiviteitenman:  coördineert in overleg met het bestuur de geplande aktiviteiten en 
formeert hiervoor eventueel werkgroepen, bestaande uit vrijwillige leden van de 
vereniging. 
Ieder lid van het bestuur heeft tot taak samen met de andere leden zorg te dragen voor 
de lopende aktiviteiten van het bestuur ten behoeve van de bewoners. 
In principe komt het bestuur één maal per maand bijeen. De agenda voor de vergadering 
moet uiterlijk 5 dagen voor de vergadering bij de bestuursleden aanwezig zijn. 
 



 
Artikel 4: Rooster van aftreden  
In verband met de continuïteit in het verenigingsbestuur treden in 1981 slechts vier 
bestuursleden af en in 1982 de overige drie bestuursleden. Zij kunnen zich herkiesbaar 
stellen. Vanaf 1981 is de zittingstermijn voor de dan benoemde bestuursleden 2 jaar. 
 
Artikel 5: Tegenkandidaten  
Eventuele tegenkandidaten, gesteld bij een bestuursbenoeming, dienen van tevoren te 
verklaren bij verkiezing in het bestuur zitting te nemen. 
 
Artikel 6: Taakverdeling nieuw bestuur  
Bij de aanvang van elke nieuwe zittingsperiode worden door de bestuursleden de 
verschillende taken onderling verdeeld. 
 
Artikel 7: Lidmaatschap  
Per woning is maximaal één bewoner lid van de vereniging; de overige bewoners kunnen 
buitengewoon lid zijn. Het is jaarlijks mogelijk het lidmaatschap te laten overschrijven 
van de man op de echtgenote of omgekeerd. Alleen het lid heeft stemrecht in de 
algemene vergadering. Bij afwezigheid van het lid kan zijn of haar stem bij volmacht 
worden uitgebracht. 
 
Artikel 8: Informatie t.b.v. de leden  
Het bestuur zorgt er voor, dat ieder lid bij de aanvang van het lidmaatschap in het bezit 
wordt gesteld van een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij 
wijzigingen in het huishoudelijk reglement of de statuten ontvangen alle leden een 
herzien exemplaar of een schriftelijke opgave van wijzigingen. 
 
Artikel 9: Financiële controle  
De algemene ledenvergadering benoemt ieder jaar een kascommissie (waarin geen 
bestuursleden zitting mogen hebben), die de jaarrekening van het voorafgaande jaar 
onderzoekt en hiervan verslag uitbrengt in de volgende algemene vergadering. 
 
Artikel 10: Contributie 
Voor nieuwe leden gaat de contributie in op de 1e van de maand, volgend op de datum 
waarop men lid is geworden. Men betaalt de resterende maanden een evenredig deel van 
de jaarcontributie. 
 
Artikel 11: Wijzigingen huishoudelijk reglement  
Op voorstel van tenminste vijf leden kunnen in het huishoudelijk reglement 
veranderingen worden aangebracht door een besluit van de algemene vergadering, 
waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van het huishoudelijk 
reglement zal worden voorgesteld. De voorstellen met motieven voor wijziging van het 
huishoudelijk reglement dienen uiterlijk 5 dagen vóór de algemene vergadering voor alle 
leden ter inzage te liggen bij de secretaris van de vereniging. Voor wijziging van het 
huishoudelijk reglement is minstens twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen 
noodzakelijk op een vergadering, waar tenminste een/vierde van het aantal leden 
aanwezig is. Een wijziging van het huishoudelijk reglement, die niet samenhangt met een 
statutenwijziging, wordt van kracht met ingang van het verenigingsjaar volgend op dat 
waarin de wijziging is vastgesteld, tenzij de algemene vergadering anders bepaald. 
Wanneer een bepaling in het huishoudelijk reglement strijdig is met een bepaling in de 
statuten, dan wordt die bepaling in het huishoudelijk reglement binnen 6 maanden 
gewijzigd in overeenstemming met de statuten. 
 
 



 

 
 
Slotbepaling 
Ieder lid van de bewonersvereniging PUCCINIHOF wordt geacht de statuten te kennen, 
evenals het huishoudelijk reglement. 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 2 mei 1980.  


