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Algemene bepalingen 
Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

Vereniging:    de Vereniging Bewoners Uilenstede 
Bestuur:    het in de statuten aangeduide bestuur 
Raad van Commissarissen:  de in de statuten aangeduide Raad van 
Commissarissen 
Algemene ledenvergadering: de in de statuten aangeduide algemene                  

ledenvergadering, bestaande uit de leden van 
de vereniging   

 

Lidmaatschap 
Artikel 2 

1. Binnen veertien dagen nadat het bestuur een besluit tot opzegging, 
ontzetting of niet-toelating heeft genomen, moet de betrokkene door het 
bestuur daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld, dit onder opgave van 
reden(en). 

2. Beroep van een lid tegen ontzetting of opzegging door het bestuur namens 
de vereniging moet uiterlijk vier weken voor de algemene ledenvergadering 
schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, conform de Statuten. 

3. De algemene ledenvergadering kan een commissie instellen tot onderzoek 
en advies inzake het beroep en de gronden waarop opzegging, ontzetting of 

niet-toelating heeft berust. 
 
Bestuur 
Artikel 3 

1. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
volgende taken en werkzaamheden: 

a. Het organiseren van de algemene ledenvergaderingen. 
b. Het onderhouden van contacten met DUWO. 
c. Het onderhouden van contacten met andere voor de vereniging relevante 

organisaties. 
d. Regelmatige informatievoorziening naar bewoners. 

e. Driemaandelijkse financiële informatievoorziening naar de Raad van 
Commissarissen. 

f. Het jaarlijks zorgdragen voor jaarrekening, jaarverslag, begroting en 
beleidsplan.  

g. Adviseren van de aan de organisatie gelieerde instellingen. 
h. Het organiseren van een spreekuur voor bewoners op maandag tot en met 

donderdag, met uitzondering van feestdagen, de zomervakantie en de 
kerstvakantie. 

 
Artikel 4 

1. Het jaarverslag moet van elk beleidsvoorstel uit het beleidsplan een 
evaluatie bevatten en indien het voorstel niet is uitgevoerd of onvoltooid is 

moet dit gemotiveerd worden en met voldoende redenen omkleed zijn. 



2. In het jaarverslag moet komen te staan wat er dat jaar door het bestuur 
naast de beleidsvoorstellen ook is uitgevoerd of is voltooid. 

3. In het jaarverslag moeten de jaarrekening en de balans vermeld worden. 
Deze moeten tezamen op de algemene ledenvergadering worden 
gepresenteerd. 

Artikel 5 

1. Het beleidsplan bevat een gemotiveerde opsomming van de nagestreefde 
doelen. Het beleidsplan omschrijft tevens de daarmee samenhangende 
middelen en de tijdstippen waarop gestreefd wordt de doelen bereikt te 
hebben. 

2. Het beleidsplan wordt opgesteld voor dezelfde periode als de begroting. 
Beleidsplan en begroting worden tegelijkertijd gepresenteerd. 

3. Indien de begroting of het beleidsplan niet wordt goedgekeurd, behoudt de 
inhoud van de betreffende stukken uit het voorgaande verenigingsjaar haar 
geldigheid tot aan de uiteindelijke goedkeuring. 

 
Artikel 6 

1. De voorzitter coördineert de taken en werkzaamheden van de leden van het 
bestuur en geeft leiding aan de bestuursvergaderingen. 

2. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien deze verhinderd is of om 
een andere reden afwezig is. Ook vervangt hij de voorzitter tijdens de 
periode dat de voorzitter is afgezet of door de Raad van Commissarissen is 
geschorst of ontslagen. 

3. De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financieel bestuur 
en de boekhouding. 

4. De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen, de inkomende en 
uitgaande stukken, het archiveren, de inkoop en het bijhouden van de 
voorraden. 

5. Nadere omschrijvingen van de taken en verantwoordelijkheden van 
bovengenoemde en andere leden van het bestuur zijn vastgelegd in 
taakomschrijvingen. 

 
Artikel 7 

1. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 
2. Bij een stemuitslag met een gelijk aantal stemmen, heeft de voorzitter de 

doorslaggevende stem. Hiertegen kan bij de Raad van Commissarissen 
bezwaar worden gemaakt door minimaal 2 bestuursleden. 

3. Het bestuur kan ook buiten de vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, 
mits eenstemmig. 

4. Het bestuur dient haar actiepunten schriftelijk vast te leggen onder 
verantwoordelijkheid van de secretaris van de vergadering. 

 
Artikel 8 

1. Onverminderd het bepaalt in de statuten behoeft het bestuur vooraf 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor: 
a. Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of 

geven van onroerende goederen. 
b. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een 

bankkrediet wordt verleend. 
c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van aan de 

vereniging verleend bankkrediet. 
2. Het bestuur behoeft vooraf goedkeuring van de Raad van Commissarissen 

voor: 



a. Het optreden in rechte, waaronder is begrepen het voeren van arbitrale 
procedures, evenwel met uitzondering van het nemen van die 
maatregelen die geen uitstel dulden. 

b. Het aangaan van minnelijke schikkingen. 
c. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 
d. Het overschrijden van de begroting. 

 
Artikel 9 

1. Het bestuur informeert de leden over (toekomstige) vacature(s) binnen het 
bestuur. 

2. Leden van de vereniging dienen in de gelegenheid gesteld te worden zich 
kandidaat te stellen voor een aangekondigde vacature en binnen de daarin 
gestelde termijn. 

3. Na een proeftijd van een maand kan de algemene ledenvergadering, op 
voordracht van het bestuur, het bestuurslid benoemen. 

4. Vertrekkende bestuursleden dragen zorg voor een zorgvuldige functie-
overdracht. 

5. Indien dringende redenen daartoe nopen, kan de Raad van Commissarissen 
het bestuurslid benoemen als bedoeld in het vorige lid. 

 
Artikel 10 

1. De leden van het bestuur zijn gehouden om minimaal 42 weken per jaar 
minimaal 12 uur per week aan de VBU te besteden. 

2. Een bestuurslid mag tijdens de werkperiode van 42 weken van het 
verenigingsjaar maximaal drie vergaderingen vrij krijgen. 

3. Er mag geen belangenverstrengeling zijn tussen de bestuursfunctie bij de 
VBU en de functie van het bestuurslid in andere hoedanigheid. 

4. Indien dit noodzakelijk is voor de voortgang van de VBU, kunnen er 

bestuursleden aangenomen worden die volstaan met een minder aantal uren 
per week, tegen een evenredige reducering van de bestuursvergoeding. 

5. Indien dit noodzakelijk is voor de voortgang van de VBU, kunnen er 
bestuursleden worden aangenomen die minder dan 42 weken per jaar te 
besteden hebben. Over de maanden die niet aan de VBU besteed worden, 
wordt geen vergoeding uitgekeerd. 

6. De bestuursvergoeding bedraagt €350 per maand. 
 
 
Artikel 11 

1. Een bestuurslid die zijn werkzaamheden bij de vereniging stopt heeft recht 

op een afscheidsetentje indien hij minimaal 6 maanden bij de VBU heeft 
gewerkt. 

2. Afscheidsetentjes gelden alleen voor het vertrekkende bestuurslid en de 
zittende bestuursleden. Hierbij geldt dat er een vergoeding is voor een 
hoofdgerecht inclusief 2 drankjes tot een maximum van €25 per persoon. 
Alle overige kosten komen voor eigen rekening van de bestuursleden. 

3. Een bestuurslid die zijn werkzaamheden bij de vereniging stopt heeft recht 
op een afscheidscadeau van een maximum van 25 euro indien hij minimaal 
6 maanden bij de VBU heeft gewerkt.  

4. Jaarlijks mag er voor maximaal €400 voor de zittende bestuursleden een 
weekenduitje worden georganiseerd. 
 

Algemene ledenvergadering 
Artikel 12 



De algemene ledenvergadering is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de volgende taken en werkzaamheden: 

1. De algemene ledenvergadering controleert het bestuur op de hoofdlijnen 
van het beleid. 

2. De algemene ledenvergadering benoemt op voordracht van het bestuur de 
leden van het bestuur. 

3. Leden hebben de bevoegdheid om uiterlijk een week van te voren 
schriftelijk een agendapunt toe te voegen aan de agenda van de algemene 
ledenvergadering. 

4. Leden hebben het recht om tijdens de algemene ledenvergadering moties in 
te dienen tegen de behandelde onderwerpen op de vergadering. Het is niet 
mogelijk een motie in te dienen over zaken die nog niet zijn behandeld of 
waarover reeds is besloten. 

5. Indien de vergadering erg uitloopt bestaat er de mogelijkheid om de 
vergadering te schorsen. Indien de algemene ledenvergadering besluit het 
vertrouwen op te zeggen in het voltallige bestuur, handelt de Raad van 
Commissarissen de strikt noodzakelijke taken af en draagt zij ook binnen 

twee maanden nieuwe kandidaten voor een nieuw bestuur voor. 
 
Raad van Commissarissen 
Artikel 13 
De Raad van Commissarissen is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de volgende taken en werkzaamheden: 

1. Het controleren van het bestuur. 
2. Het controleren van de besteding en het beheer van de verenigingsgelden. 
3. Het afwikkelen van de noodzakelijke zaken, indien de algemene 

ledenvergadering het vertrouwen in het bestuur opgezegd heeft. 
4. Het voordragen van kandidaten voor een nieuw bestuur binnen twee 

maanden nadat het vertrouwen in het bestuur is opgezegd door de 
algemene ledenvergadering. 

 
Artikel 14 

1. De Raad van Commissarissen komt driemaal per jaar bijeen. De Raad van 
Commissarissen komt voor het overige zo vaak bijeen als zij noodzakelijk 
acht. De vergoeding per maand bedraagt €25. 

2. Zodra een nieuw lid van de Raad van Commissarissen is verkozen, draagt 
het vertrekkende lid zorg voor een zorgvuldige functieoverdracht. 

3. Het bestuur zendt de Raad van Commissarissen een driemaandelijkse 
update van de status van de punten uit het beleidsplan toe. 

4. Het bestuur stuurt tweewekelijks de notulen toe aan de Raad van 
Commissarissen. 

5. De halfjaarlijkse kascontrole geschiedt met minimaal een lid van de Raad 
van Commissarissen en de penningmeester van de vereniging. 

6. Indien er geen kascontrolecommissie gevormd kan worden uit de leden van 
de VBU, moet de Raad van Commissarissen hierin zelf voorzien. 

 
VBU Commissie 
Artikel 15 

1. De leden van de commissie zijn gehouden om minimaal 42 weken per jaar 
gemiddeld 8 uur per week aan de VBU te besteden. 

2. De leden van de commissie houden 3 avonden per week spreekuren voor de 

bewoners van Uilenstede.  
3. De leden van de commissie organiseren per jaar minimaal 4 activiteiten & 

Uilenfest.  



4. De commissievergoeding bedraagt €100 per maand. 
5. Een commissielid die zijn werkzaamheden bij de vereniging stopt heeft 

recht op een afscheidscadeau tot het maximum van €15 indien hij minimaal 
6 maanden bij de VBU heeft gewerkt.  

6. Jaarlijks mag er voor maximaal €200 voor de zittende commissieleden een 
uitje georganiseerd worden. 

7. De commissieleden zijn bevoegd om tijdens Uilenfest eten te laten 
bezorgen tot een maximum van €50.  

 
Wijziging Reglement 
Artikel 16 

1. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de inhoud van het 
Huishoudelijk Reglement voldoet aan de eisen die redelijkerwijs hieraan 
gesteld kunnen worden. 

2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement moet geschieden met 
inachtneming van de bepalingen uit het Statuut. 

 

Referendum 
Artikel 17 

1. Een referendum wordt gehouden binnen een maand na het besluit dat een 
beslissing aan een referendum wordt onderworpen. 

2. De raadpleging en stemming geschieden schriftelijk; het bestuur draagt zorg 
voor een objectieve wijze van raadplegen en een objectieve vaststelling 
van de uitslag. 

3. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het besluit 
geschorst. 

4. De uitslag van een referendum is bindend. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


