
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Van de “Vereniging Garageweg”, te Rhenen 

 

DOEL 

Artikel 1 

Het huishoudelijk reglement geeft, conform in artikel 9 van de statuten gesteld, nadere bepalingen met 

betrekking tot de inrichting en het beheer van de vereniging. 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 2 

In de artikelen 4, 5 en 6 van de statuten is het lidmaatschap geregeld. 

Het in artikel 6 van de statuten genoemde royement zal plaats vinden indien een lid gedurende twee 

achtereenvolgende jaren weigert zijn contributie te voldoen. 

 

BESTUUR 

Artikel 3 

1. Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen uit een voordracht welke 

wordt opgesteld door het Bestuur; tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden gesteld door 

tenminste vijf leden, uiterlijk tot de aanvang van de betreffende vergadering. 

2. Jaarlijks treden volgens een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen rooster twee 

der bestuursleden af van welke bij toerbeurt jaarlijks slechts één der in het derde lid genoemde 

functionarissen. 

3. Uit en door de leden van het Bestuur worden gekozen: een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester; de twee laatstgenoemde functie kunnen door één bestuurslid worden 

waargenomen. 

4. Ieder bestuurslid is te allen tijde herkiesbaar. 

 

CONTRIBUTIE EN STEMRECHT 

Artikel 4 

1. De contributie dient ter bestrijding van de noodzakelijk kosten. van het Bestuur. Hij wordt 

jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en dient te worden voldaan vóór 1 

mei van ieder jaar of – bij latere toetreding tot de vereniging – op de datum van aanmelding 

als lid. 

2. Ieder lid betaalt zo veel keer de vastgestelde jaarcontributie als hij woningen bezit van de in 

artikel 2 van de statuten genoemde woningen. 

 

FINANCIEN 

 

Artikel 5 

Jaarlijks worden de boekhouding en het jaarverslag van de penningmeester gecontroleerd door een 

kascommissie, bestaande uit twee door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aangewezen leden. 

 

Artikel 6 

Het bestuur kan regelend optreden en kan in een tijdsbestek tussen twee ledenvergaderingen 

overeenkomsten aangaan tot een bedrag van f 1.000 (zegge één duizend gulden) zonder voorafgaande 

toestemming van de Algemene Ledenvergadering. 

Vanaf 1 januari 2002 wordt genoemd bedrag van f 1.000 vervangen door vijf honderd Euro. 



 

Artikel 7 

1. Aan elke jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur een begroting van de 

verwachte kosten gedurende het lopende verenigingsjaar te goedkeuring voorgelegd. 

2. Alle kosten met betrekking tot beheer, onderhoud en verbetering van de gemeenschappelijk 

garageweg en de onkosten van het Bestuur (conform de in lid 1 genoemde begroting) komen 

voor rekening van de Vereniging. 

3. De in lid 1 genoemde begroting en de in lid 2 genoemde kosten zullen als regel nooit hoger 

zijn dan de besteedbare middelen van de Vereniging . 

Indien er in een bepaald jaar werkzaamheden zouden moeten worden uitgevoerd die de 

besteedbare middelen te boven gaan dan wordt hiervoor tijdig een apart voorstel aan de 

Algemene Ledenvergadering gedaan. In dit voorstel moet onder meer vermeld zijn: 

- de geraamde kosten 

- de benodigde extra bijdrage per lid en moment waarop deze moet zijn betaald 

- de procedure voor goedkeuring van dit voorstel 

 

VERGADERINGEN 

 

Artikel 8 

1. Minstens 15 dagen voor elke ledenvergadering moeten de leden daartoe schriftelijk door het 

Bestuur worden uitgenodigd. 

2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door een ander 

bestuurslid. 

3. Besluiten worden door de ledenvergadering genomen bij absolute meerderheid van de 

aanwezige geldige stemmen tenzij in de Statuten of elders in dit reglement anders is bepaald. 

 

STEMMING 

 

Artikel 9 

1. Elk lid heeft stemrecht en kan zoveel stemmen uitbrengen als het aantal keren dat hij 

contributie verschuldigd is. 

2. Stemming over personen vindt schriftelijk, die over zaken mondeling plaats, tenzij de 

Vergadering anders besluit. 

3. Blanco stemmen zijn ongeldig. 

4. Stemmen bij volmacht is mogelijk. 

 

vrijdag 5 januari 2001 

 


