------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huishoudelijk Reglement Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde
vastgesteld tijdens de Ledenvergadering op woensdag 28 juni 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1. Algemeen
• Het huishoudelijk Reglement van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde is een door de
Algemene Leden Vergadering conform de Statuten Artikel 24 vastgesteld reglement dat
een toevoeging op de in de Statuten vastgelegde verenigingszaken bevat.
• Waar in dit Reglement gesproken wordt over ‘Elsloo’ wordt bedoeld Elsloo inclusief
Tronde, Canada, Elsloo-Zuid en Zuidhorn.
• Waar gesproken wordt over PBeT is bedoeld de vereniging Plaatselijk Belang Elsloo en
Tronde.
• Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan alleen geschieden bij besluit van de
Algemene Vergadering met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 2. Lidmaatschap
• Het lidmaatschap van Plaatselijk Belang is persoonlijk. Het stemrecht tijdens een
vergadering van Plaatselijk Belang is een op een gekoppeld aan het lidmaatschap en ook
persoonlijk.
• Nieuwe inwoners van Elsloo ontvangen informatie over de vereniging PBeT alsmede een
aanmeldingsformulier en een contributiemachtigingsformulier.
• Aanmelding tot het lidmaatschap van PBeT geschiedt door inlevering van een
ondertekend inschrijfformulier en machtiging tot de automatische incasso van de
verschuldigde contributie bij het Secretariaat.
• Het lidmaatschap staat slechts open voor inwoners van Elsloo. Bij vertrek naar elders
dient het lid zelf het lidmaatschap op te zeggen dat dan aan het eind van het
betreffende kalenderjaar vervalt. Het vertrekkende lid kan ervoor kiezen na vertrek
donateur te worden.
• Er wordt geen inschrijvingsgeld gehanteerd.
Artikel 3. Vergaderingen
• In aanvulling op artikel 16 van de Statuten over de toegang tot en het stemrecht tijdens
de ALV is het aan het Bestuur van de vereniging om niet leden tot het bijwonen van de
ALV uit te nodigen/toe te laten.
• Om de toegankelijkheid van de vereniging bij vergaderingen maximaal te laten zijn,
hebben gezinsleden toegang tot vergaderingen van PBeT ook al zijn zij geen lid. Het
stemrecht is voorbehouden aan leden van de vereniging.
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Artikel 4. Contributie
 De contributie van PBeT wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld en is
van toepassing op het lopende kalenderjaar. De contributie wordt uitsluitend via
automatische incasso geïnd in het kwartaal dat volgt op de datum van de ALV.
 De minimale donateursbijdrage aan de vereniging PBeT is gelijk aan de contributie voor
het lidmaatschap.
Artikel 5. Bestuur van de vereniging PBeT
 Het bestuur van de vereniging bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal van tenminste
3 personen. Het streven van het bestuur zal zijn om het zittende bestuur uit minimaal 5
personen te laten bestaan.
 Conform artikel 7 van de statuten voorziet het bestuur zelf in de verdeling van de
bestuursfuncties en stelt een onderlinge taakverdeling vast. De verdeling van functies en
de taakverdeling worden via de door de vereniging gebruikte informatiekanalen
gepubliceerd.
 Conform artikel 7 van de statuten stelt het bestuur zelf een rooster van aftreden vast
dat via de door de vereniging gebruikte informatiekanalen wordt gepubliceerd.
Artikel 6. Financiën
 Het bedrag waarboven het bestuur conform Artikel 11 lid 3 van de statuten expliciet
toestemming nodig heeft voor het doen van investeringen of het aangaan van
verplichtingen bedraagt € 2.000,-.
Artikel 7. Commissies
Conform de Statuten Artikel 23 kunnen het Bestuur en de Algemene Vergadering besluiten tot
de instelling van Commissies. In aanvulling tot het gestelde in artikel 23 gelden daarbij de
volgende regels:







De Commissie heeft een duidelijk en helder omschreven doel.
De Commissie wordt voor bepaalde of onbepaalde termijn benoemd. Commissies die
voor een bepaalde termijn worden benoemd, worden geacht ontbonden te zijn zodra
de vooraf vastgestelde datum is bereikt of zodra het doel is gerealiseerd.
Voor iedere Commissie functioneert een van de bestuursleden als contactpersoon en
wordt op de hoogte gehouden door de Commissie. In onderling overleg wordt bepaald
of de aanwezigheid van een bestuurslid van PBeT bij een vergadering van een
Commissie gewenst is.
Commissies hebben geen zelfstandige financiële administratie.

Artikel 8. Subsidie Welzijnsaangelegenheden
Bij de besteding/verdeling van door de Gemeente of andere instanties toegekende subsidies
houdt het bestuur van PBeT zich aan onderstaande regels:



T.b.v. aanvragen van de daartoe bedoelde subsidiebedragen is een door PBeT opgesteld
subsidie aanvraagformulier beschikbaar.
PBeT houdt zich aan de door de subsidiegever opgestelde regels en handelt in de geest
van de door de Gemeente Ooststellingwerf vastgestelde algemene subsidieverordening.
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Het bestuur van PBeT laat zich bij de toekenning van subsidies adviseren door een lid
van de vereniging die geen deel uitmaakt van het Bestuur. Het advies van dit lid is voor
het bestuur van PBeT niet bindend.
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt een overzicht verstrekt van de
door de Gemeente of andere instanties verstrekte bedragen en de toekenning hiervan
door PBeT.
Aanvragen worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering benoemd en toegelicht.
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