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Huishoudelijk reglement Vereniging DorpsBelangen te Wijdemeren Vastgesteld 

op 20 februari  2022.  

Het huishoudelijk reglement heeft als basis de statuten van de Vereniging  

DorpsBelangen te Wijdemeren vastgelegd negenentwintig juni tweedduizendnegen.  

1. De Vereniging  

1.1. De Algemene Ledenvergadering heeft tot taak:  

1.1.1. Het kiezen van de leden van het bestuur.  

1.1.2. Het vaststellen van het  huishoudelijk reglement.  

1.1.3. Het vaststellen verkiezingsprogramma.  

1.1.4. het vaststellen van de begroting en het goedkeuren van de jaarrekening 

van de Vereniging.  

1.1.5. het vaststellen van de volgorde van de kandidatenlijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen.  

1.1.6. het onderhouden van structurele contacten met de fractie en met de 

vertegenwoordigers in de raadscommissies.  

1.2. De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door alle leden binnen de 

Vereniging. Men is lid als men op de ledenlijst opgenomen is.  

1.3. De Algemene Ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over 

onderwerpen, die op de tevoren aan alle leden toegezonden agenda zijn 

opgenomen.  

  

2. Taken Bestuur   

2.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Statuten heeft het bestuur tot 

taak:   

2.2. Het beheren van de bezittingen van de Vereniging .  

2.3. Het doen van voorstellen inzake:   

2.3.1. Deelname aan de verkiezingen.  

2.3.2. Interne organisatie.  

2.3.3. Kandidaatstelling voor externe organen.   

2.3.4. Beleids- en verkiezingsprogramma's.  

2.3.5. Het organiseren van politieke of maatschappelijke evenementen.  

2.4. Het bestuur stelt een schema op voor zowel reguliere- als bijzondere 

(leden)vergaderingen.  

2.5. Het bestuur komt tenminste eens in de drie maanden bij elkaar.  

2.6. Jaarlijks biedt het bestuur de Algemene Ledenvergadering voor het komende 

jaar een begroting aan vergezeld van beleidsplannen.  

  

3. Kandidaatstelling Bestuursleden   

3.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Statuten geldt:   
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3.1.1. Voor alle voordrachten dat betreffende kandidaat tevoren heeft bewilligd 

in haar/zijn kandidatuur.   

3.1.2. Bij iedere voordracht hoort een korte omschrijving van de personalia, 

eerder beklede (politieke) functies en eventueel een beleidsvisie van 

kandidaat.   

3.1.3. Kandidaten dienen minimaal een (1) jaar lid te zijn.  

  

4. Gedrag   

4.1. Ieder lid is verplicht alles na te laten wat het verwezenlijken van de 

doelstellingen van de Vereniging kan belemmeren of haar goede naam kan 

schaden. Zij/hij is voorts verplicht zich bij rechtsgeldig genomen besluiten 

neer te leggen en zich daarnaar te gedragen.  

  

5. Stemrecht  

5.1. Alleen leden hebben stemrecht op ledenvergaderingen. Het is toegestaan 

per volmacht te stemmen.   

5.2. Elk aanwezig lid mag maximaal 1 stem per volmacht uitbrengen.   

5.3. Volmachten moeten voorafgaand aan de stemprocedure bij de secretaris van 

de vergadering worden aangemeld.  

  

6. Contributiebetaling en afdrachten  

6.1. Indien een lid in de loop van het verenigingsjaar toetreedt, gaat de contributie 

in op de eerste dag van het reeds lopende verenigingsjaar.  

6.2. Indien een lid de vastgestelde contributie niet binnen een termijn van twaalf 

weken na verzenddatum van het betalingsverzoek heeft voldaan, ontvangt hij 

een herinnering. Wordt hierop niet binnen een termijn van acht weken 

gereageerd, dan wordt het lid – pas na persoonlijk contact met de 

penningmeester – van de ledenlijst geschrapt.   

6.3. Van wethouders en raadsleden wordt een extra bijdrage verwacht.   

  

7. Ledenadministratie   

7.1. Gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt, tenzij het lid en/of de 

betreffende leden hiervoor toestemming heeft/hebben gegeven.   

7.2. De ledenlijst wordt niet aan derden verstrekt. Het bestuur ziet hierop toe en 

draagt er de verantwoordelijkheid voor.     
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8. De fractie   

8.1. Leden van het bestuur kunnen niet gelijktijdig een raadsfunctie vervullen. Bij 

verkiezing van een van de bestuursleden voor een raadsfunctie treedt zij/hij 

op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering af als bestuurslid.   

8.2. De raadsleden dienen al die gegevens te verstrekken aan het bestuur die zij 

nodig acht voor een goed en slagvaardig beleid.   

8.3. De fractie bestaat uit de gekozen raadsleden en de fractieassistenten.  

8.4. De raadsfractie kan door andere organen binnen de Vereniging slechts 

geadviseerd worden.   

8.5. De fractie legt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af 

over  het door haar gevoerde beleid en kan desgewenst gevraagd worden 

haar standpunt nader te verklaren.   

8.6. De fractieleden onderhouden contact met het bestuur en de 

ledenvergadering.   

8.7. Fractieassistenten zijn geen zelfstandige partijorganen en kunnen derhalve 

niet zelfstandig naar binnen of naar buiten optreden.  

8.8 De fractie benoemt na overleg met het bestuur de fractieassistenten.  

8.9 De te benoemen fractieassistenten worden bij voorkeur gekozen uit de   

 kieslijst.  

  

9. Kandidaatstellingsprocedure voor kieslijsten  

9.1. Het bestuur of een door haar benoemde commissie inventariseert welke 

personen voor welke posities beschikbaar zijn en stelt een voorstel voor de 

groslijst aan de ledenvergadering op.   

9.2. Tijdens de stemming op de kandidaatstellingsvergadering dienen de 

kandidaten, die op de eerste 10 plaatsen voorkomen, zich buiten de 

vergadering op te houden. Zij hebben ook geen stemrecht in deze procedure.   

9.3. In de kandidaatstellingsvergadering wordt door de aanwezige leden de 

definitieve volgorde van de kandidatenlijst vastgesteld. Er wordt plaats voor 

plaats gestemd.   

9.4. Indien er stemming nodig is, geschiedt deze schriftelijk. Indien voor een 

bepaalde plaats op de lijst de stemmen staken, wordt voor die betreffende 

plaats een herstemming gehouden.   

9.5. Indien de stemmen dan wederom staken wordt de plaats en voorkeur van de 

voorgestelde kieslijst gehanteerd.  

9.6. Indien geen stemming wordt verlangd, dan wordt het voorstel van het bestuur  

c.q. de commissie geacht te zijn aangenomen bij acclamatie.   

9.7. Per aanwezig lid mogen maximaal een (1) stem bij volmacht worden 

uitgebracht. De secretaris van de vergadering dient hiervan voor aanvang 

van de vergadering op de hoogte te zijn gebracht.   

9.8. Leden die een ander lid hebben gemachtigd om voor hem/haar te stemmen, 

worden als aanwezig beschouwd.  
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9.9. Tijdens de kandidaatstellingsvergadering hebben leden stemrecht die voor 

aanvang van het verenigingsjaar minimaal een jaar lid waren van de 

Vereniging.  

  

10. Vergoeding kosten  

10.1.  Kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de Vereniging kunnen voor 

vergoeding in aanmerking komen, mits er vooraf met het bestuur overleg is 

gepleegd.   

10.2.  Wanneer door derden  kostenvergoedingen worden verstrekt, zal door 

de Vereniging geen vergoeding worden verstrekt.  

  

11. Publiciteit   

11.1.  Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van de website 

van de Vereniging, en beheert bovendien de accounts op de diverse sociale 

media zoals Twitter, Facebook en dergelijke.    

11.2.  De voorzitter van het bestuur is eerstverantwoordelijke voor 

mededelingen aan de Pers op organisatorisch gebied.   

11.3.  De Voorzitter van het bestuur en de fractievoorzitter hebben regelmatig 

onderling contact en overleg over het te voeren publicitaire beleid.   

11.4.  Tevens is de voorzitter van het bestuur eindverantwoordelijk voor het 

propagandadrukwerk, advertenties en affiches.  

 

12. Lidmaatschap   

12.1.  De vereniging DorpsBelangen is lid van de Onafhankelijke Politiek 

Noord-Holland en daarmee bovendien lid van Onafhankelijke Politiek 

Nederland. 

  

13. Wijziging Huishoudelijk Reglement   

13.1.  Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moeten door 

het bestuur worden voorgesteld of door ten minste 10% van de leden 

schriftelijk worden ingediend. Deze voorstellen dienen minimaal veertien 

dagen van tevoren schriftelijk ter kennis van de leden te worden gebracht.   

13.2.  Ze kunnen slechts in stemming worden gebracht op een Algemene 

Ledenvergadering waar minimaal 10% van de leden aanwezig is.   

13.3.  Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig dan kan de 

ALV op een door haar te bepalen termijn een nieuwe ALV (doen) uitschrijven. 

Tijdens een dergelijke nieuwe ALV vindt besluitvorming plaats bij gewone 

meerderheid van stemmen ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde 

leden.  
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14. Onduidelijkheid Huishoudelijk Reglement en onvoorziene gevallen  

14.1.  De toepassing van dit reglement wordt onderworpen aan de beslissing 

van het bestuur.   

14.2.  Elk geschil omtrent verklaring en/of toepassing van dit reglement wordt 

onderworpen aan de beslissing van het bestuur.  

 14.3.   In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.  

  

15. Vaststelling   

 15.1.  Dit reglement treedt in werking op 20 september 2022 na door de  

Algemene Ledenvergadering van 20 september 2022 te zijn vastgesteld.  


