Huishoudelijk reglement
van de Huurders belangen vereniging
“ Land van Heusden en Altena “
ARTIKEL 1
Lidmaatschap:
De aanmelding van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
Nieuwe leden ontvangen een exemplaar van de statuten en het
huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 2
Tot lid van het bestuur zijn niet verkiesbaar.
A Personeel van Woonservice Meander
B Bestuursleden van Woonservice Meander
C Zij die zich actief bezighouden met het volkshuisvestingsbeleid in
het Land van Heusden en Altena
ARTIKEL 3
Taken bestuur:
A. De taken van de Voorzitter zijn omschreven in de statuten
B. De taken van de Secretaris behelzen naast het reeds in de statuten
genoemde o.a.
Het beheren van het archief van de vereniging .
Het verzorgen van de in en uitgaande post.
Het bijhouden van de ledenlijst en alle verdere administratieve taken
die tot het terrein van de secretaris behoren.
C. De penningmeester heeft naast de taken genoemd in de statuten o.a.
de volgende taken .
Tot het doen van betalingen boven 500 euro behoeft de
penningmeester de goedkeuring van het bestuur .
Alle rekeningen en nota’s dienen op naam van de vereniging te
worden gesteld .
De financiële middelen dienen op een rekening te worden
gedeponeerd op een door het bestuur te bepalen wijze.

ARTIKEL 4
Vergaderingen :
A. De vergaderingen van de Huurders Belangen vereniging zijn alleen
toegankelijk voor leden en voor genodigden .
B. Het bestuur vergadert zo vaak als zij dit nodig acht, doch minstens
eenmaal per jaar
C. Bestuursvergaderingen zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden
en voor genodigden.
ARTIKEL 5
Agenda:
Het dagelijks bestuur regelt de agenda en bereidt de vergadering voor .
Voorstellen door de leden moeten uiterlijk vier weken voor de
vergadering ingediend worden
ARTIKEL 6
Stemming:
Voorwaarden van stemmen zijn in de statuten omschreven.
Voor het stemmen wordt uit de aanwezige leden een stemtelcommissie
benoemd , waarin drie leden zitten die geen deel uit mogen maken van
het bestuur en die niet kandidaat mogen staan .
Zij doet verslag aan de vergadering van de uitslag van de stemming en
verricht eventueel loting.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering d.d.

