
Huishoudelijk Reglement Bewonersorganisatie Oldambt

Inleiding
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van artikel 20 van  de statuten van de
Bewonersorganisatie Oldambt, hierna te noemen de vereniging, zoals is vastgesteld
op de algemene ledenvergadering d.d. 18-09-2020. Hierin worden onderwerpen
geregeld, waarin door de statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

Lidmaatschap
Artikel 2

1. artikel 4.1 van de statuten voorziet in het lidmaatschap van de vereniging.
Lid van de vereniging kunnen zijn:

a. huurders van een woongelegenheid in de gemeente Oldambt, van een
verhuurder, werkzaam in de gemeente Oldambt, welke huurder daarin zijn
hoofdverblijf heeft.

b. bewonerscommissies, zijnde een commissie van bewoners van
huurwoningen in een wooncomplex, niet zijnde een huurdersorganisatie, die
de belangen behartigt van de huurders van dat wooncomplex

c. leden van een bij de vereniging aangesloten bewonerscommissie kunnen
tevens individueel lid worden van de vereniging

d. leden dienen 18 jaar of ouder te zijn
e. bewoners van 18 jaar of ouder die in eenzelfde woongelegenheid wonen

kunnen tevens lid worden van de vereniging

2. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Het besluit wordt zo spoedig
mogelijk schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. Een afwijzend besluit
wordt met redenen omkleed.

a. het bestuur controleert of het lidmaatschap voldoet aan wettelijke eisen,
alsmede aan voorwaarden gesteld in de statuten en het huishoudelijk
reglement

b. een afwijzend besluit kan met redenen omkleed worden. Hierbij gelden
adagia van redelijkheid en billijkheid

c. tegen een afwijzend besluit kan de aanvrager binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving van het afwijzend besluit schriftelijk beroep
instellen bij de algemene vergadering

Opzegging lidmaatschap
Artikel 3
In de statuten wordt in artikel 5.4 gesproken over een besluit tot opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Van een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de



ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene
vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave
van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.

1. Bij de opgave van redenen gelden adagia van redelijkheid en billijkheid

Ontslag bestuurslid
Artikel 4
In de statuten artikel 8 1. staat dat een bestuurslid, ook wanneer hij voor een
bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
vergadering kan worden ontslagen of geschorst.

1. Bij de opgave van redenen gelden adagia van redelijkheid en billijkheid
2. Een voor ontslag voorgedragen bestuurslid heeft toegang tot de vergadering

waarin het besluit tot ontslag wordt behandeld en is bevoegd daarover het
woord te voeren.

3. Een ontslagbesluit kan volgen als ten minste twee derde van de Algemene
Ledenvergadering met het ontslag instemt.

Adviseurs en Vrijwilligers
Artikel 5
Ter vergroting van de slagvaardigheid van de vereniging kan het bestuur
interne of externe adviseurs/vrijwilligers benoemen.De benoeming geldt tot het
moment dat een nieuw besluit de adviseur/vrijwilliger uit zijn functie ontslaat.
Beëindiging van de adviseurs- of vrijwilligersfunctie kan ook door opzegging
geschieden.

Rooster van aftreden
Artikel 6
Het rooster van aftreden wordt neergelegd in een bijlage

Contributie
Artikel 7
Artikel 18.2 van de statuten gaat over een jaarlijkse bijdrage

1. De bijdrage wordt jaarlijks door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. De vaststelling geschiedt in een bijlage

Donaties en Schenkingen
Artikel 8
Artikel 18.1 van de statuten geeft aan dat de vereniging schenkingen, erfstellingen
en legaten kan ontvangen.

1. Zolang goederen en geldbedragen beneden de belastingvrije voet voor
schenkingen blijft kunnen bedragen en goederen door het bestuur
geaccepteerd worden



2. Schenkingen, legaten en erfstellingen, en goederen in natura, die qua
geldwaarde hoger zijn dan de belastingvrije voet kunnen alleen geaccepteerd
worden met instemming van de Algemene Ledenvergadering

Inkomsten & Werkplan
Artikel 9

1. Jaarlijks stelt de vereniging een werkplan op met een begroting die ingediend
wordt bij betrokken verhuurders.

2. In het werkplan wordt een waarborg opgenomen over een passende
werkwijze. Ten behoeve van het overleg met de onderscheidenlijke
verhuurders wordt een zodanige werkvorm afgesproken dat individuele
verhuurders alleen door of namens hun eigen huurders worden aangesproken
op het door hen gevoerde beleid en beheer.

Slotbepaling
Artikel 10
Het huishoudelijk reglement zal jaarlijks geëvalueerd worden op aanpassingen en is
voor het eerst vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 19-10-2020

Aanpassing goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 10-05-2021

Ondertekening voorzitter en secretaris



Bijlage bij het Huishoudelijke reglement betreffende de contributie en het rooster van
aftreden:

Voor het jaar 2020/21 stelt de Algemene Ledenvergadering de jaarlijkse bijdrage
vast op nul euro, dit is besloten in de Algemene Ledenvergadering d.d.19-10-2020.

Rooster van Aftreden:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter Daphna Brekveld in dienst september 2021 herkiesbaar 2025
Vicevoorzitter Geert Eefting in dienst september 2021 herkiesbaar 2025
Secretaris/penningmeester Solvejg ter Meer in dienst september 2021 herkiesbaar 2025
Greetje Eefting in dienst oktober 2021 herkiesbaar 2025
Leander Boneschansker in dienst oktober 2021 herkiesbaar 2025


