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                                                                                                            Heeswijk-Dinther ; maart 2012 

 

 

 

 

 
OFFICIEEL REGLEMENT   van  Buurtvereniging  “ Brouwersstraat - Den Dolvert” 

 

 

Artikel 1.    Doelstelling. 

De doelstelling van de buurtvereniging is het bevorderen van onderlinge contacten tussen de 

leden en het stimuleren van een goede onderlinge saamhorigheid en gezellige sfeer. 

Om dit te bereiken organiseert de buurtvereniging diverse activiteiten. 

Deze activiteiten worden door de ledenvergadering goedgekeurd. 

De buurtvereniging is in 1974 opgericht. 

 

 

Artikel 2.    Leden 

Men kan lid worden van de buurtvereniging door vestiging in Brouwersstraat - Den Dolvert,  

en men 18 jaar of ouder is. Aanmelding kan schriftelijk ofwel mondeling bij een van de bestuursleden  

Bij verhuizing buiten Brouwersstraat - Den Dolvert kan men lid blijven van de buurtvereniging  

Het lidmaatschap wordt beëindigd door opzegging of overlijden. 

 

 

Artikel 3.    Contributie. 

De contributie wordt bepaald in de jaarvergadering.  

De contributie wordt geïnd aan het begin van een kalenderjaar. 

Bij nieuwe leden word de contributie, verhoudingsgewijs in maanden berekend, vooraf geïnd.   

Thuiswonende kinderen (van leden) boven 18jaar  mogen aan volwassen activiteiten (18+) meedoen. 

Van hen mag een gepaste bijdrage, afhankelijk per activiteit, worden gevraagd 

 

 

Artikel 4.    Het bestuur. 

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

Het bestuur moet bestaan uit een oneven aantal leden. 

De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering gekozen, evenals de andere bestuursleden.  

De functies van secretaris en penningmeester worden in het bestuur verdeeld. 

De bestuursleden worden voor een termijn van 3 jaar gekozen. 

De secretaris houdt een rooster van aftreden bij.  

Alle bestuursleden kunnen zich weer herkiesbaar stellen. 

Een tegenkandidaat dient zich schriftelijk tot 4 dagen voor de jaarvergadering aan te melden  

bij de voorzitter. 

 

 

Artikel 5.    Bestuurstaken. 

Tot de taken van het bestuur behoren : 

- minimaal 3x per jaar vergaderen. 

- het bijeenroepen en voorbereiden van algemene ledenvergadering  

- het voorbereiden en stimuleren van activiteiten  

- het bewaken van inkomsten en uitgaven  

- toezien op en het bewaken van de doelstelling van de buurtvereniging  

- representatieve  activiteiten namens de buurtvereniging  
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Artikel 6.    Algemene ledenvergadering.  

Eenmaal per jaar en wel in het begin van het jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. 

Op deze vergadering dienen de notulen van de diverse activiteiten en het financieel  

Jaarverslag aan de orde te komen. 

Voorstellen worden met een meerderheid van mondelinge of schriftelijke (vooraf te bepalen)    

stemmen goedgekeurd.  

Alleen leden (dus niet de aspirant-leden) hebben stemrecht. 

 

 

 Artikel 7.    Kascontrole. 
Voor de algemene jaarvergadering moet door 2, uit de algemene ledenvergadering, gekozen 

leden een kascontrole worden uitgevoerd. In de algemene ledenvergadering moet verslag van  

deze controle worden gedaan. Een van de beide kascontrolecommissieleden is ieder jaar aftredend. 

 

 

Artikel 8.    Activiteiten. 

De activiteiten dienen afgestemd te zijn op de verschillende leeftijdsdoelgroepen; 

- Kinderen  

- Jeugd 

- Volwassenen en ouderen 

Het aantal activiteiten per groep dient te zijn naar verhouding van de grootte van de vermelde 

doelgroepen. De gelden dienen in diezelfde verhouding  besteed te worden. 

De activiteiten worden ieder jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

 

 

Artikel 9.    Royeren. 

Men kan als lid geroyeerd worden : 

- bij directe benadeling van de vereniging 

- bij wangedrag in de vereniging 

- bij belediging of grove misdragingen, zowel in als buiten verenigingsverband,  

  welke afbreuk kunnen doen aan de vereniging 

- bij niet naleven van reglement 

Zij die voor het lidmaatschap bedanken of geroyeerd worden, verliezen alle aanspraken op 

rechten of eigendommen van de vereniging.  

 

 

Artikel 10.    Aansprakelijkheid. 

Door het aanvaarden van zijn of haar lidmaatschap stemt men in dat het bestuur niet persoonlijk 

aansprakelijk kan worden gesteld. Als leden zijn of haar foto of verdere  persoonsgegevens niet op de 

Brodol-site wensen, dienen zij dit bij het bestuur kenbaar te maken  

 

 

Artikel 11.    Opheffing buurtvereniging. 

Bij opheffing van de “buurtvereniging” zullen alle bezittingen overgedragen worden aan KIKA. 


