
GEËSTEREN GLD

Huishoudeli jk reglement
van de Vereniging Geesterens Belang

HOOFDSTUK I. ATGEMEEN

Artikel 1, Huishoudeli jk Retlement
(a) Dit huishoudeli jk reglêment word vastgesteld en gêwijzigd door de Algemêne Lêdenvergadering,

conform art ikel20van de Statuten.
(b) Het huishoudeli jk rèElement {hierna te noemen 'hêt reglement') dient áls retêl int van praktische

zaken, waarin de Statuten niet voorzien. Het reglêment mág niet strijdig zijn met de statuten.
{c) Hêt reglement is teven bedoeld om open communicatie en tÍansparant bestuur van de

vereniging te bevorderen.
{d) Voorstellen tot wijziging ván het reglement dienen schriftelijk bij de secretaris tê wordên

ingediend.

Art ikel 2, Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
o De verenitint: de Vereniging Geesterêns Belant, tevestitd te Geesteren GLD, ingeschreven bij

de Kamer van Koophandel onder nummer 40103078.
o De statuten: de statuten van de stichting, zoáls vastgêletd in een akte gepasseerd op 24

dêcêmbêr 1981 bi j  notaris Schneider te Bo.culo.
o Het vereni8ingsjaar: is geli jk aan het kêlênderjaàr.
o Het bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in art ikel8 tot en met 11van de Statuten.
o Dorpsvisie: visie op de ontwikkeling vên het dorp Geesteren GLD en omteving tot en met 2025.

Deze visie is vastgesteld in de Algemenê Ledenvergadering en richt zich op een aantal
hooÍdthemá's.

o Werk8roepen: door het bestuur ingêstêldê groepen die gericht zi jn op activiteiten in het kader
van het realiseren van de doelstel l ingen van de vereniging en de uitwerking van de dorpsvisie.

o Website: Website GeesterenGLD.nl dat dient als digitaal dorpsplein voor al le dorpsactiviteiten.
Onder beheer bU de vereniging.

o Gemeente: de Gemeente Berkelland en diêns poli t ieke en ambteltke vertegenwoordigers.
o Overleg Kleine Kernen: Overleg orgaan van de kleine kêrnen in dê Gemeente Berkelland.
o Vereni8inB Kleine Kernen (VKK): landeli jke vereniging met een provinciale afdeling. De vereniging

is hierbi j  aangesloten.
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HOOFDSTUK II,  VISIE EN DOELEN

Artikel3. Dorpsvisie
(a) De inspanningen van de vêreniging dienen primair het doel, het algemeen belang van de

inwoners van het dorp Geesteren GLD, in de meest ruime zin van het woord, te behart igen.
(b) Tenêinde Í ichting te kunnen geven aan plannên en verwachtingen, stelt het bestuur een

dorpsvisie op, waarin de visie van de vereniging op zowêl de korte, als op de lange termijn wordt
neerEeleSd.

(c) Deze dorpsvisie is niet beperkt in reikwijdte, maar richt zich op de hoofdthema's Leefbaarheid,
Economiê en Mobil i teit .

(d) Per hoofdthema worden speerpunten aan de Algêmênê ledenvêrgadêring voorgelegd.
(eJ Deze speerpunten vormen de prioriteiten voor de activiteiten op de korte termijn.
(f) laarl i jks wordt de uitwerking van de dorpsvisie teëválueerd en zonodit aangepast.

AÍt ikel4. Werkgroepen
(a) Om uitwerking te geven aan de doelstel l inten en de dofpsvisie worden door het bestuur

werkgroepen ingesteld.
(b) Deze werkgíoepen kunnên bestaan uit zowel bestuursleden als niet bestuursleden, maar bestaan

uit tenminste één bestuursl id.
(c) De werkgroepen werken onder de verantwoordelÍkheid van het bestuur.
(d) Het bestuur kan werkgroepen opheffen en nieuwe werkgroepen ínstel lên.
(e) De werktroepen maken een plan ván aanpak dat ter goedkeuring aan het bestuur wordt

voorgelegd. Het bestuur beoordeelt of met deze plannen wordt bi jgedragen aan de
doelStel l ingen. Aan de plannen van aanpak kan het bestuur eisen stel len ten aanzien van vorm en
inhoud,

(f) Eegrotingen voor de activiteiten ván de werkgroepen worden tergoedkeuring aan het bestuur
voorSelegd,

(t) Het bestuur streeft bi j  de activiteiten van werkgroepen naar maximale externe
projedfinanciering door middel van bi jvoorbeeld subsidies, publiek-private samenwerking,

(h) Over de plannen, voortgang en rêsultaten van de werkgroepen informeert het bestuur de
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ledenvergadering,

Art ikel5. Website
(a) De vereniging is eigenaarvan de website www.GeesterenGLD.nl en draagt zorB voor het beheer

hiervan.
(b) De website biedt êen platform voor al le verenigingen, st ichtingen en anderê niêt-commêrciële of

niet-poli t ieke organisaties die bi jdragen aan hêt algemene belang vên het dorp en de inwoners.
(c) Het bestuur kan een webmaster aanstel len diê onder dê vêrantwoordeli jkheid van de secretaris

de website beheert.
(d) Onder het beheêr van de website wordt verstaan:

o Onderhetbeheerwordtookverstaanhetbeheervananderevormenvansociajemedia,
zoals facebook ên twitteÍ.

o EÍop toezien dat de website beschikbaar en bereikbaar is;
o Beheren van dê structuur van de website;
o Ervoor zor8en dat de inhoud van de website actueel en volledig is;
o Stimuleren van het gebruik van de websitê door vereni8ingen, st ichtingen e.d.
o Voeren van de eindredactie van teksten oo de website:
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o Beoordelen van de content die voor plaatsing op de website woÍdt aangeboden en ovenegt

met de secretaris indien teksten worden aangeboden of geplaatst die niet door de beugel

KUnnen;
o Erop toezien dat de website en al le andere interne en externe communicatie voldoet aan de

huissti j l ;
o Onderhouden van contacten met hen die teksten of andere contentvoor de wêbsite

aanleveren;
o Beantwoorden van de binnenkomende e-mail.  Met de secretaris worden goede afspraken

Bemaakt over de soorten e-mail die de webmaster zelf mag afhandelen: veízoeken om

schriftel i jke toezending van jaarverslagen, en anderê openbare informatie Van andere e-

mails stuuft de wêbmaster een ontvangstbevestiging, de verdere beantwoording/

afhandeling wordt overgedragen aan de secretaris'
o In geval van twij fel over al le genoemdê zaken overlegt de secretaris met de voorzitter '

HOOFDSTUK III ,  BETANGENBEHARTIGING

Artikel 6, Belangenbehartiging Kleine kernen
(a) De vereniginC behart igt de belangen van het dorp in het overleg kleine kernen in de temeente

evena|siodesamenwerkingmetdeVKK.Dedorpsvjsjeishierbihetuitgangspunt.DeVerenÍt ing
maakt zich sterk voor gezamenli jke standpunten vanuit dê kleine kernen

(b) De vereniging is het aanspreekpunt voor de gemeente als het gaat om poli t ieke of beleidsmatiSe

besluitvorming of maatrêgêlen die effect kunnen hebben op de leeÍbaarheíd, het dorpskaíakter

of de natuurl i jke omgeving.
(c) Het bestuuris bevoegd een bestuurl i jk convenant metde gemeente afte sluiten'

HOOFDSTU( IV. BESTUUR

Artikel 7. Samenstel l ing Bestuur
(a) De lêden ván het bestuur zUn natuurlUkê personen en dienen als geheel een zo representatief

mogeli jk bêeld te Seven van de buurten en demograÍische samenstel l ing van de bevolking

(f) oe Éden van het bêstuur dienen ten minste 18 jaar oud te zi jn en woonachtig in kadastraal

Geêsteren,
(c) Het aantal bestuurslêden dient minimáál 5 te zi jn en maximaal 10'
(d) Het bestuur kiest uit zi jn midden een voorzitter, êen secretaris en een penningmeester'  evenals

desgewenst êên vicêvoorzitter.
(e) Voorzitter, sêcretaris en penningmeester vormen het dageli jks bestuur'

l f i  conform de statuten worden de bestuursleden benoemd vooreen pêriode van4jaarentreden

af volgens een op tê stel len rooster van aftreden Het bestuursl id kan maximaaltwee maal

worden herbenoemd. Naast hêt opze88envan het l idmaatschap ofbedanken als bestuursl id

wordt het bestuursl idmaatschap beëindigd bi j  hêt bereiken van de leeft i jd van 70jaar'

(g) Het roostervan aftredên bevat hetschema met de data waarop bestuursleden zi jn benoemd'

(mo8elijk) worden herbenoemd of aftreden. Dit roostêr wordt jaarlijks opnieuw vast8esteld' ter

inzage gelêgd t i jdens de AlEemene Ledenvergadering en gepubliceerd op de webs'te'

ArtikelS, Taken en bevoegdheden dagelijks bestuur
(a) De vooÍtgangscontrole op de uitvoering van projecten, voorstellen

en besluiten, etc .
íb) Hêt Íormuleren van voorstel len voor de bestuursvergaderlngen
(c) Het voorbereiden van bestuursverEaderingen en Sezamenlijke

vergaderingen van bestuur en commissies/werkgroepen
Íd) Het beheren van f inanciële en mateíiêle middelen van de vêreniSing'
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Artikel 9, Taken en bevoêgdheden Voorzitter
(a) De algemene leidingvan en de coórdinatie binnen het bestuur.
(b) Dê zorg vooÍ een goede communicatie binnen het bestuur.
(c) Het ( laten) uitvoeren van besluiten van de vergaderinS(en)
Íd) Het in voorkomendê gevallen optreden alsvertegenwoordiSêrvan de inwonêrs
(e) Het nemenvan beslissingên bi j  stakingvan stemmen in de bestuursvergaderinSên
(f) De zorg vooí de juiste toepassing en naleving van het gestelde in de statuten en het

huishoudeli jk reglement.
(g) Eevoegd tot delegatie van de hem in dit art ikel onder a opgedragen taken aan êndere daarvoor

beschikbare bestuursleden.

Artikel 10. Taken en bevoegdheden secretaÍis

{a) de leidin8 over de administratieve Sang van zaken binnen de veíenigin8.
(b) de zorg voor een Soede schrif tel i jke communicatie van het bestuur met personen en instantaes

buiten het bestuur;
1 (c) het t i jdig oproepen voor vergaderin8(en);

(d) het op de juiste wijze behandelen ên archiveren van inkomende- en uitgaande stukken;
(e) het (eventuêeldooreen notul ist(ê)laten)opstel len van notulen en vergaderverslaten;
(f) het ( laten) bi jhouden van het archief;
(g) Officiêle uittaande post wordt ondertekend door zowel de voorzitter als secretaris.

Art ikel 11. Taken en bevoegdheden Penningmeester
(a) Dê pênningmeester dient aan het bestuur de nodige aanwijzingen te geven voor een goede en

verantwoorde f inanciéle administratie en de daarmee samenhangende aspecten
(b) zor8t voor het tijdiS opmaken van be8rotingen en financiële Uaaoverslagen
(c) De penningmeester waakt voor de t i jdige inning van de vorderingen van de vereniging en van de

overiBens aan de vereniginB verschuldigde bedraBen.
(d) ls gemachtigd tot het doên van al le uitgaven, voor zover dezê uitdrukkelUk volgen uit de door het

bestuurvastgesteldejaarl i jksebegrotinS Beslist zelfstandiS over uitgaven tot 250 euro uitgávên
hogerdan dit bedra8worden aan het bestu u r voorgeletd

(e) Dê penningmeester draagt zorg voor dê êdministratie van de bezitt inten, baten en lasten van de
verênrgrng.

> (f) De penningmeester draagt zorg voor een ovêrzichtelUke boekhouding welke de stand van de
bêzitt ingen, vorderingen en schulden en de daarin van dag tot dag optredende wijzigingen
weergeeft.

(E) Dê penningmeestêr brengt indien gewenst in de vergaderingen van het bestuur verslag uit over
de f inanciële SanE van zaken.

(h) Dê penningmeestêr is bevoegd om uitgèánde post te ondeítekenen samên met de voorzitter.
( i) Bi j  aftreden van de penningmeesterBebeurtde overgaveen overnamevan de geldswaarden

binnen veert ien dagen na het in functie treden van de nieuwbenoemde penningmeester'

Art ikel 12. Contributie
(a) De leden bêtalen een jaarl i jkse contributie voor het l idmaatschap
(b) De hoogte van deze contributie wordt gepubliceerd op de website Het bestuur streeft naar

laagdrempêlig l idmaatschap, waarbij  de hoogte van de contributie Seen belemmering vormt.
(c) Wijziging van de jaarl i jkse contributie wordt ter 8oêdkeuring voorgelegd aan de Algemene

Ledenvergadering.
(d) De contribLrt ie dientvoor l jul ivan het verenigingsjaar betaald te zi jn. Bi j  gebleken hardheid kan

de pe n n ingmeester tot dispensatie van degehele of gedeeltel i jke contributie besluiten.
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(e) De innin8 van de contributie vindt per automatische incasso plaats, tenzi j  de penningmeester In

individuele gevallen tot uitzondering hiêÍvan besluit

l f l  lndien een l id in gebreke bl i j f t  de contributie te voldoen, dan wordt dit l id door de

pênningmeester schrif tel i ik aangemaand te betalen.
(g) Bli j f t  een l id na aanmanin8 in gebreke, dan kan hêt bestuur het betreÍfende l idmaatschap

opzeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te Eebeuren
lh) Onder schrif tel i jk wordt hier ook per email verstaan.

AÍt ikel 12. Kascommissie
(i) De administratie van de penningmeester en de jaarstukken worden gecontroleerd en beoordeeld

dooreen door het bestuurte benoemen kascommissie.
( j) De kascommissie bestaat uit twee personen niet zi jnde leden vàn het bestuur'

i-k) laarl i jks treedt één persoon afen wordt één persoon benoemd Elk persoon heeftten hoogste

twee jaar zit tant.

AÍt ikel 13. Besluiten
(a) Het dageli jks bestuur neemt besluiten die Seen uitstel kunnen velen, en stel len de ovêri8e

bestuursleden bij eerste geletênheid op de hoogte van dergeliike besluiten'

íb) Het bestuur neemt al le overite besluiten na a8endering t i jdens een bestuursvergadering of

jaarvergadeíing.
Ícl Het bestuur neemt besluiten overgeagendêerdevoorstel len met enkelvoudige meerderheid van

stemmen. ls êen voorstel Seatendeerd en vêrzoekt geen der aanwezige bestuursleden tot

stemminS, dan wordt gerekend dat het voorstel as aangenomen'
{dl Staken de stemmen dan heeft de voorzitter een doorslatgevende stem'

Art ikel 14, Bestuursvergaderingen
(a) Het bestuuí kan slechts teldi8e besluiten nemen, indien tenminste twee/derde ván het aantal

zit tende bestuursleden aanwezig is dan welzich heeft laten vertêgenwoordigen bi j  volmacht'

(b) Het bestuur vertádert ten minste 6 mêalperjaar. Het vergaderschema wordtjaarl i jks vooruit

geprano.
{c) Veider vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief nêemt, of indien twee of

meer bestuursleden hiêrom verzoeken
(d) VeGaderinten worden Sehouden op het moment waêrop deze zi jn gêpland, of, indien de situatie

dat verhindert, binnen 4 weken daarna Vergaderinten waartoe een verzoek is ingediênd'

worden binnen vier weken na het indienen van het verzoek Sehouden'
(e) Indien een vergadering niet conform bovenvêrmelde êisen bi jeen wordt Seroepen' is ieder

bestuurslid 8erêchtigd met in achtneming van het in dit reglement testelde, eên vergaderin8

btjeen te roepên. Éen vêrgaderinB als in de voriSe zin bedoeld voorzietzelf in haar leiding en wijst

zelf een persoon àan die belàst is met het houden van de notulen'

{f l  Bestuursleden kunnen voor de vergadering a8endapunten bi j  dê voorzitter en/oÍ secretaris

inbren8en; zi jstêl len in 8oêd overle8 de conceptagenda op
(g) De sec;etaris mailt  de concêptagenda uiterl i jk 2 dagen voor aanvang van de vergadering door en

publicêert deze op het bestuursgedeêlte van de website
(h) Aan het begin van e lke vergadering woídt de agenda d efin itief vastgeste ld Bestuursleden

hebben hierbi j  de mogeli jkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstel len punten

te schappen ofdoorte schuiven naareen volSende vergadering en kunnen voorstel len de

volgorde van agendapuntên te wijzigen.
(i) Vergaderingen worden af8êwerkt volgens de agendaj maar op eiEen init iat ief of op verzoek kan

de rioorzitter besluiten van die vol8oíde afwijkên en/of besluiten een of meer punten door te

schuiven naaí een volSende vergàdeÍing
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U) Van elke vergadering wordt een verslag (met activiteiten ove rzicht) gemaa kt, dat zo snel mogelijk
na de vergadering wordt vêrspreid onder de bestuursleden. Opgestelde conceptnotulen worden
op de eerswolgende vergadering bespÍoken en vastgesteld. Vastgestelde notulen worden (al dan
niet samengevat) op de website gepubliceerd.

HOOFDSTUKV. TEDENVERGADERING

Artikel 15. Ledenvergaderingen
(a) Uiterlijk 5 maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering

gehouden, waarin hêtverslagen dejaarrekenintvan hetafgelopen jaarworden geagenoeero,
het verslag van de kascommissie, evenals de be8roting voor het lopendejaar.

(b) Tijdens de algemene ledenvergadering worden ook de leden van de nieuwe kascommtsste
benoemd.

(c) Atendapunten, voorstel len voo. benoemingen worden bi j  de uitnodigingvoorde algemêne
ledenvêrgádering aangekondigd.

(d) De ver8aderstukken worden voorafop de websjte gepubliceerd en liggen in hard copy renminste
een half uur voorafgaand aan de ledenvergadering ter inzage.

(e) Van de ledenvergadering wordt een verslag gemaakt, Dit vêrslag wordt op de website
Sepubliceerd.

HOOFDSTUK VI. OVERIG

Artikel 16, Slotbepallngen
o ln gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelljk retlement nlêtvoorziet, beslist de

voorzitter.
o De statuten en het reglement worden gepubliceerd op de website.

Rick Lubbêrdink
Secrêtáris Geesterêns Belang
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Ondertekening:

Drs. ing. Leo Schaap
Voorzitter Geêsterens Bêlang
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