Huishoudeliik reglement van de stichting'Ons Trefpunt Stad aan 't Haringvliet'
Artikel l
In dit huishoudelijkreglementwordt, tenzij uit het zinsverbandandersblijkt:
o onder "statuten" verstaan, de statuten van de stichting,
. onder "bestuur",het bestuur van de stichting,
o

onder "algemenevergadering"de jaarlijksealgemenevergaderingvoor alle
dorpsbewonersen gebruikers.

Artikel2 Bestuur
Het bestuur is belast met de leiding van de stichting,tenzij krachtensde statutenanders is
bepaald.
Artikel3
De voorzitter bewaakt de falgemeneen financiële)beleidslijnen;coórdineertde
bestuurshandelingen;onderhoudt contactenmet de overheid [indien niet gedelegeerd).
Artikel4
De algemeenadjunct vervangt de voorzitter in al zijn taken bij diens afwezigheid.
Artikel5
De secretarisdraagt zorgvoor het archief;de afdoeningvan ingekomenstukken,de notulen van
de vergaderingen;het opstellenvan de agendain overlegmet de voorzitter; bijeenroepenvan de
vergaderingenzoalsbepaaldin de statuten.
Artikel6
De penningmeesterdraagt zorg voor de jaarlijksebegroting,balans,verlies- en winstrekening;
bijhouden van de boeken en doet uitgavenvolgensde door de algemenevergadering
goedgekeurdebegroting.
Hij verzorgt fof laat verzorgen)de aanvraagvan subsidies,administratieen inning van gelden.
Artikel T
Het bestuur is verplicht op geregeldetijden een algemenevergaderinguit te schrijven
[tenminste 1 maal per jaarJ,
Voorts is het bestuur verplicht een algemenevergaderinguit te schrijvenindien minstens 3
bestuursledenhierom verzoeken.
Artikel B
Bestuursledenworden voor drie jaar gekozenen mogen zich eenmaalvoor een periode van drie
jaar herkiesbaarstellen,mits er kandidatenzijn.
Wie in tussentijdsevacaturewordt benoemd,neemt op het rooster van aftredende plaatsvan
zijn voorgangerin. In tussentijdsevacatureswordt op de eerstvolgendebestuursvergadering
voorzien.
Artikel9 Besluiten
Agenda'sworden aan allen toegezonden,notulen liggenter inzagebij de secretaris.
Artikel 10 Geldmiddelen
Bestuursledenmogen niet uit naam van de stichtingaankopen,bestellingenof uitgaven doen
voor een bedrag van € 10,00 of meer per maand,zonder mondelingeof schriftelijke
toestemmingvan de penningmeester.

Artikel ll Werkgroepen
Het bestuur kan commissiesof werkgroepensamenstellen.Commissiesen werkgroepenhebben
alleen een adviserendestem.Zij brengenverslaguit naar het bestuur.Ze kunnen uitgenodigd
worden voor bestuursvergaderingen.
In iedere commissie/werkgroepzit bij voorkeur één bestuurslid.
Artikel 12 Kascommissie
De kascommissiebestaatuit 2 personen.Eénmaalper jaar wordt door de kascommissie,
bestaandeuit niet bestuursleden,geverifieerdof de geregistreerdeonwangstenen uitgavenvan
de stichting overeenkomenmet de werkelijkheid.Zij doen verslagop de algemenevergadering.
Artikel 13 Financiële vergoedingen
Bestuursleden,leden van de stichtinghebbenvoor het bijwonen van besprekingenen
vergaderingengeenrecht op vergoedingvan gemaakteonkosten.
Artikel 14 Slotbepalingen
Wijzigingenvan het huishoudelijkreglementkunnen worden aangebrachtdoor het bestuur,
alleenmet goedkeuringvan de algemenevergadering.In alle gevallen,waarin noch door de
statuten,noch huisregelsof andere reglementenis voorzien,beslisthet bestuur.
Artikel 15 Algemene vergadering
Het bestuur schrijft de vergaderinguit voor de algemenevergaderingvolgensartikel 7 van het
huishoudelijkreglement.

Artikel 16 Toelating algemene vergadering
Tot de algemenevergaderingworden toegelaten:
1,. het bestuur;
2. alle gebruikers
3. alle dorpsgenoten
Artikel 17
De agendavan de algemenevergaderingwordt samengestelddoor het bestuur of naar
suggestiesvan de werkgroepledenof gebruikers'
Artikel 18
De agendavan de bestuurs-en algemene-vergaderingkan worden gewijzigd:
1. op verzoekvóór de vergaderingdoor één of meer deelnemers;
2. naar aanleidingvan een verzoek ter vergadering,hetgeengesteundmoet
worden door één/derde van de vergadering.
Artikel 19
Oproepingvoor de bestuurs-of algemenevergaderinggeschiedtschriftelijk tenminste 7 dagen
van te voren.

?.7 lD ;e,rr,,!.',s1'

