Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk Reglement behorend bij de statuten van Wijkvereniging
Burgemeesterskwartier en omgeving te Arnhem
De Wijkvereniging Burgemeesterskwartier en omgeving, ter behartiging van de
maatschappelijke- en welzijnsbelangen van de wijk het Burgemeesterskwartier en omgeving
en haar bewoners, hierna te noemen "de Wijkvereniging".
De Wijkvereniging is bij notariële akte opgericht op 29 mei 1980 en is gevestigd te Arnhem
op administratief adres Artilleriepark 26, 6814 JZ Arnhem.
Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de
statuten van de Wijkvereniging.

Doel van de Wijkvereniging
De doelstellingen van de Wijkvereniging zijn opgenomen in artikel 2 van de statuten van de
Wijkvereniging, zoals laatstelijk gewijzigd d.d. 1 december 2015.

Bestuur
Het bestuur van de Wijkvereniging bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven
natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering
benoemd uit de leden van de Wijkvereniging.
In afwijking op artikel 8.8 van de statuten ontvangen bestuursleden geen vacatiegeld.
Aantoonbaar ten behoeve van de Wijkvereniging gemaakte onkosten worden vergoed.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Met goedkeuring
van de algemene ledenvergadering kan de termijn van drie jaar tweemaal worden verlengd.
De totale zittingsduur van een bestuurslid mag niet meer dan negen jaar zijn. De
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

Vertegenwoordiging
1. De voorzitter tezamen met de secretaris en de penningmeester, danwel de secretaris
tezamen met de penningmeester, zijn naast het bestuur bevoegd de Wijkvereniging te
vertegenwoordigen.
2. Onder het bestuur valt:
a. het besturen van de Wijkvereniging;
b. de bevoegdheid, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de Wijkvereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Huishoudelijk Reglement behorend bij de statuten van Wijkvereniging
Burgemeesterskwartier en omgeving te Arnhem
Huishoudelijk Reglement wijkvereniging Burgemeesterskwartier

12-11-2015

Vergaderingen
Minimaal vijf maal per jaar wordt door het bestuur een vergadering belegd ten huize van één
van de bestuursleden.
Van deze vergaderingen worden door de secretaris verslagen gemaakt die worden
toegezonden aan alle bestuursleden en gearchiveerd door de secretaris.
Nadat het verslag in de eerstvolgende bestuursvergadering is goedgekeurd, wordt het aan de
webmaster gestuurd opdat het op de website van de Wijkvereniging kan worden geplaatst.
Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van
het bestuur dit wensen. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de
meerderheid van de bestuursleden aanwezig is, dan wel als de voorzitter tezamen met de
secretaris en de penningmeester aanwezig zijn. Ieder bestuurslid heeft één stem. Bij staking
van de stemmen heeft de stem van de voorzitter doorslaggevende zeggenschap.
Op de vergaderingen en de besluitvorming door het bestuur is het bepaalde in de artikelen
11 tot en met 14 van de statuten d.d. 1 december 2015 zoveel mogelijk van toepassing.
De algemene ledenvergadering is conform het bepaalde in artikel 16 en 18 van de statuten
bevoegd tot vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement.
Het Huishoudelijk Reglement is laatstelijk vastgesteld in de buitengewone ledenvergadering
van 12 november 2015.
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