HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad/Wijkraad Binnenstad
(BLB)
vastgesteld op de Algemene Vergadering 20 juni 2012
Artikel 1 Definities
a. In dit huishoudelijk reglement wordt onder de Blb/Wijkraad verstaan: de
Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad/Wijkraad Binnenstad (BLB), als bedoeld in
artikel 1 van de statuten
b. Onder statuten wordt verstaan de statuten van de Blb/Wijkraad die op eenendertig
mei tweeduizend zijn verleden bij notariële akte.
c. Onder leden worden verstaan leden van de Blb/Wijkraad, als bedoeld in artikel 4, lid
1 van de statuten.
d. Onder binnenstadsgebied wordt verstaan de wijk Binnenstad bestaande uit de
deelgebieden Binnenstad Centrum, Vughterpoort, Het Zand, Binnenstad Noord, De
Hofstad, Binnenstad Oost en Havenkwartier.
Artikel 2 Leden
a. Leden dienen woonachtig te zijn in het binnenstadsgebied.
b. In het register van leden wordt, naast de naam en het adres van alle leden, ook
opgenomen het door de leden opgegeven emailadres, tenzij het betrokken lid
schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt geen toestemming te geven voor opname
van het emailadres in het register.
c. Het register van namen, adressen en emailadressen wordt door de Blb/Wijkraad voor
geen ander doel gebruikt dan passend bij de doelstellingen van de Blb/Wijkraad.
d. Het register van namen, adressen en emailadressen wordt niet aan derden ter
beschikking gesteld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de in het
register opgenomen leden.
Artikel 3 Benoeming van bestuursleden
a. Bestuursleden van de Blb/Wijkraad worden benoemd door de algemene vergadering
voor een periode van vier jaar op voordracht van het bestuur.
b. Tenminste 20 stemgerechtigde leden kunnen in gezamenlijkheid een eigen kandidaatbestuurslid voordragen bij het bestuur tot 14 dagen voor de vastgestelde datum van
een algemene vergadering.
c. In geval 20 stemgerechtigde leden een kandidaat-bestuurslid voordragen zorgt het
bestuur er voor dat deze kandidaatstelling middels de oproeping voor de algemene
vergadering aan de leden bekend wordt gemaakt.
d. In de jaarvergadering zoals bedoeld in art. 15 lid 2 van de statuten presenteert het
bestuur het rooster van aftreden uit art. 11 lid 2 van de statuten.
Artikel 4 Samenstelling van het bestuur
a. Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur (‘groot bestuur’) en een dagelijks
bestuur.
b. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en ten
hoogste twee andere bestuursleden, aan te wijzen door het algemeen bestuur.
c. De leden van het bestuur, niet zijnde de leden van het dagelijks bestuur, zijn bij
voorkeur afkomstig uit de verschillende deelgebieden die samen het
binnenstadsgebied vormen.
d. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van de vereniging binnen de kaders die
hiervoor door de algemene vergadering zijn vastgesteld.
e. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de
vereniging en de uitvoering van het beleid, zulks in samenwerking met het algemeen
bestuur en eventuele commissies.

Artikel 5 Dagelijks bestuur
a. Het dagelijks bestuur komt ten minste zes (6) maal per jaar bijeen en verder zo vaak
als dat door ten minste twee (2) bestuursleden gewenst wordt.
b. De voorzitter roept vergaderingen bijeen en leidt de algemene vergadering en de
vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur.
c. De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en
door het bestuur of de algemene vergadering genomen besluiten.
d. Het bestuur wijst uit de leden van het dagelijks bestuur een vice-voorzitter aan. Deze
vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
e. De secretaris draagt zorg voor:
- de verslaglegging van algemene vergaderingen en de vergaderingen van het
bestuur;
- de correspondentie van het bestuur;
- de bewaring van de gevoerde stukken en het overig archief.
f. De penningmeester:
- bewaart en beheert de gelden van de Blb/Wijkraad zodanig dat de
vermogenstoestand van de Blb/Wijkraad ten allen tijde kan worden gekend;
- houdt het ledenregister bij;
- int de jaarlijkse contributies en eventuele andere inkomsten.
Artikel 6 Besluitvorming in het bestuur
a. Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur nemen besluiten bij meerderheid van
stemmen.
b. Voor het nemen van besluiten is aanwezigheid van tenminste 60% van de
bestuursleden vereist.
c. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
d. Indien de stemmen staken in het dagelijks bestuur wordt het voorstel voorgelegd aan
het algemeen bestuur. Indien de stemmen staken in het algemeen bestuur wordt de
beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering.
e. Toelating van leden wordt gemandateerd aan twee leden van het dagelijks bestuur
gezamenlijk. Indien niet tot toelating wordt overgegaan wordt het besluit voorgelegd
aan en genomen door het algemeen bestuur.
f. Indien tenminste één van de leden van het bestuur dit wenst wordt een stemming
schriftelijk uitgevoerd.
g. Rechtshandelingen aangaan en investeringen verrichten zoals bedoeld in artikel 13,
lid 5.I kan het bestuur zonder goedkeuring van de algemene vergadering indien de
waarde of het bedrag van de rechtshandeling of investering niet het bedrag van
duizend euro (€ 1.000,-) te boven gaat.
Artikel 7 Werkgroepen
a. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid werkgroepen in te stellen.
b. Werkgroepen hebben als taak het opstellen van concept-zienswijzen van de
Blb/Wijkraad of het opstellen van adviezen van de Blb/Wijkraad.
c. Het bestuur neemt een besluit over de concept-zienswijzen of de adviezen bedoeld in
lid b.
d. Het bestuur is bevoegd een lid van een werkgroep op te laten treden als
woordvoerder namens de Blb/Wijkraad in een te voeren overleg.
Artikel 8 Vergaderingen van de Blb/Wijkraad
a. Naast de algemene vergadering van de Blb leden organiseert het bestuur ook
openbare vergaderingen over relevante beleidsonderwerpen die de bewoners van de
binnenstad aangaan.
b. Het bestuur schrijft per kalenderjaar tenminste twee openbare vergaderingen uit die
toegankelijk zijn voor wijkbewoners, ongeacht of zij lid zijn van de Blb/Wijkraad.
c. Openbare vergaderingen zoals bedoeld in het vorige lid worden aangekondigd in een
van de plaatselijk verschijnende weekbladen.

Artikel 9 Notulen van algemene vergaderingen
a. De inhoud van notulen van een algemene vergadering wordt binnen drie weken door
publicatie op de website ter kennis van de leden gebracht en tevens gevoegd bij de
oproeping voor de eerstvolgende algemene vergadering.
b. De inhoud van het notarieel procesverbaal van vergaderingen zoals bedoeld in artikel
17 lid 2 van de statuten dient binnen een termijn van ten hoogste 10 werkdagen na
de dag van de vergadering ter kennis van de leden te worden gebracht door diegenen
die de vergadering hebben bijeengeroepen.
Artikel 10 Overige situaties
In die gevallen waarin de statuten of dit huishoudelijk reglement geen uitsluitsel bieden
neemt het dagelijks bestuur een beslissing. Tegen deze beslissing staat beroep open bij
de algemene vergadering.

