Huishoudelijk Reglement van de bewonersvereniging ‘ ’t Kleine Hout’
Gevestigd te ’s-Gravenhage
A
LEDEN
Artikel 1
Lid worden
Lid 1 Nieuwe bewoners, zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten, ontvangen een welkomstbrief
met alle informatie over de vereniging. Wil men lid worden, dan kan men dit kenbaar maken door
een e-mail te sturen naar de vereniging waarin men zich aanmeldt als lid.
Lid 2 De penningmeester bevestigt binnen 1 week het lidmaatschap per e-mail.
Artikel 2
Beëindiging lidmaatschap
Lid 1 Het lidmaatschap eindigt in de gevallen genoemd in artikel 5 van de statuten op de datum
van het intreden van deze omstandigheid, tenzij de statuten anders bepalen.
Lid 2 De schriftelijke opzegging dient te worden gezonden aan de secretaris.
Artikel 3
Contributiebetaling
Lid 1 De leden die – na sommatie – niet binnen twee weken aan hun contributieverplichting
voldoen, worden door het bestuur van het lidmaatschap vervallen verklaard.
Lid 2 Het bestuur geeft het betrokken lid schriftelijk bericht van het besluit tot vervallenverklaring.
Artikel 4
Redenen voor ontzetting uit het lidmaatschap
Leden kunnen door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet:
1
Wegens het overtreden van de statuten of de reglementen van de vereniging.
2
Wegens het handelen in strijd met enig besluit van de vergadering of het bestuur, mits
zodanig besluit ter kennis is gebracht van de leden of van het desbetreffende lid in het bijzonder.
3
Wegens het handelen in strijd met het doel en/of de belangen van de vereniging.
Artikel 5
Beslissing over ontzetting uit het lidmaatschap
Het bestuur besluit over een ontzetting van een lid uit het lidmaatschap:
1
Op eigen initiatief
2
Op schriftelijk verzoek van tenminste ¾ van de leden.
Artikel 6
Beroep tegen ontzetting uit het lidmaatschap
Lid 1 Binnen een week nadat tot ontzetting is besloten, geeft het bestuur betrokkene door middel
van een aangetekend schrijven hiervan kennis, met opgave van redenen.
Lid 2 Binnen 1 maand na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het vorige lid, kan de
betrokkene door middel van een met redenen omkleed schrijven via de secretaris beroep instellen
bij de algemene ledenvergadering.
Lid 3 De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen binnen 1 maand na ontvangst van het
beroepschrift bedoeld in het vorige lid.
Lid 4 De beslissing van de algemene ledenvergadering op een beroepschrift wordt binnen 1 week
nadat de vergadering heeft plaats gehad, schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.
Lid 5 In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap op de dag waarop de beslissing door het
bestuur is genomen, zodat betrokkene vanaf dat tijdstip alle rechten verliest die aan het
lidmaatschap zijn verbonden.
Lid 6 Indien de algemene ledenvergadering besluit tot intrekking van het besluit tot ontzetting
wordt het lidmaatschap geacht zonder onderbreking te hebben voortgeduurd.
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B
BESTUUR
Artikel 7
Voorzitterschap
Lid 1 De voorzitter zit de algemene ledenvergadering alsmede de bestuursvergaderingen voor.
Lid 2 De voorzitter ziet toe dat besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering tijdig
worden uitgevoerd.
Lid 3 In geval van ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de 2e voorzitter.
Artikel 8
Secretariaat
De secretaris is belast:
1
Met de zorg voor de algemene correspondentie van de vereniging, alsmede de samenstelling
van notulen, rapporten en verslagen.
2
Met de zorg voor documentatie.
Artikel 9
Penningmeester
Lid 1 De penningmeester beheert de ledenadministratie en de geldmiddelen van de vereniging
overeenkomstig de besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur.
Lid 2 De penningmeester zorgt voor het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke
boekhouding.
Lid 3 De penningmeester is verantwoording schuldig voor zijn beheer aan het bestuur en de
algemene ledenvergadering. Hij geeft het bestuur en de algemene ledenvergadering op door deze te
bepalen tijdstippen een overzicht van de financiële toestand van de vereniging.
Artikel 10
Rooster van aftreden
Lid 1 Om te voorkomen dat alle bestuursleden om de 3 jaar gelijktijdig zouden aftreden, wordt
door het bestuur een regeling ontworpen.
Lid 2 Een en ander geschiedt met inachtneming van het gestelde in artikel 6 der statuten.
C
STEMMINGEN BIJ VOLSTREKTE MEERDERHEID
Artikel 11
Procedures
Lid 1 Ten aanzien van alle stemmingen die met volstrekte meerderheid kunnen worden gehouden,
gelden de regelingen gesteld in dit artikel. De stemmingen zijn eerst dan bindend als tenminste 20
stemgerechtigden aanwezig zijn.
Lid 2 Over alle zaken wordt mondeling gestemd; bij het doen van een benoeming, voordracht of
aanbeveling van personen door middel van handopsteking.
Lid 3 Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, wordt het geacht te zijn
aangenomen.
Lid 4 Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid
vereist van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wel die meerderheid genoemd in de statuten.
D
GELDMIDDELEN
Artikel 12
Betaling contributie
Lid 1 De contributie is per kalenderjaar verschuldigd bij vooruitbetaling.
Lid 2 Degenen die in de loop van een kalenderjaar lid worden, zijn een evenredig gedeelte van de
jaarcontributie verschuldigd.
Lid 3 Het bestuur geeft voorschriften ten aanzien van de inning der contributie en de wijze waarop
deze aan het bestuur moet worden afgedragen.
Artikel 13
Financiële zaken
Lid 1 Het bestuur beslist over:
a. De aanwijzing van een of meer instellingen of banken waarbij de kasgelden van de
vereniging, voor zover deze de € 100,-- te boven gaan, worden geplaatst.
b. De grootte van de bedragen die door de penningmeester bij genoemde instellingen of
banken kunnen worden opgenomen.
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Artikel 14
Controle financiële zaken
De controle op het financieel beheer en de boekhouding van de vereniging wordt opgedragen aan
een controlecommissie conform artikel 10, lid 4 van de statuten.
Artikel 15
Controlecommissie
Lid 1 De in artikel 14 genoemde commissie wordt uit de algemene ledenvergadering gekozen.
Lid 2 De commissie heeft tot taak:
a. Het controleren van de boekhouding van de vereniging.
b. Het controleren van de contributie afrekeningen.
c. Controle op het door het bestuur uit te brengen jaarverslag.
d. Het uitbrengen van een schriftelijk verslag tijdens de eerste vergadering na beëindiging van
de onder a, b en c van dit lid genoemde taken.
E
PRIVACYBELEID
Artikel 16
Privacybeleid en -protocol
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 vraagt van organisaties om
de persoonsgegevens, die in het kader van de rechtspersoon (de vereniging) van de leden worden
verzameld, vastgelegd, opgeslagen en gebruikt, vast te leggen in een Privacybeleid en -protocol.
Lid 1 Conform artikel 4, lid 4 van de statuten houdt het bestuur een register bij van de leden. In
het register staan de adres-/e-mail- en telefoongegevens van de leden. Deze persoonsgegevens
hebben tot doel een algemene administratie te kunnen voeren en te communiceren met de leden
per telefoon, post en/of e-mail.
Lid 2a Het bestuur is verantwoordelijk voor de opslag en bescherming van de persoonsgegevens in
haar register. De persoonsgegevens van leden zullen niet worden gedeeld met andere leden en/of
derden, tenzij daarvoor expliciet toestemming wordt gegeven door het/de betreffende lid/leden.
Lid2b De vereniging voert ook een website. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat alle
gegevens op deze website worden vastgelegd en verwerkt conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.
Lid 3 Leden kunnen te allen tijde op aanvraag bij de voorzitter inzage krijgen in de van hen
geregistreerde gegevens.
F
SLOTBEPALING
Artikel 17
Datum van ingang/wijziging
Het Huishoudelijk Reglement trad in werking op 6 februari 1985.
In maart 2019 is het Huishoudelijk Reglement geactualiseerd en uitgebreid met de privacyverklaring
(artikel 16).
Het voorstel tot wijziging is met algemene stemmen aangenomen op de algemene ledenvergadering,
gehouden op 26 maart 2019.
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