Uitvoeringsorgaan van de huurdersvereniging In De Goede Woning

Huishoudelijk Reglement
Artikel 1.
ALGEMENE BEPALINGEN
1. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in samenhang met de statuten van de
vereniging en bevat naast aanvullingen een nadere uitwerking van artikelen voor zover daar
in de statuten wordt verwezen.
2. Met de statuten wordt in dit reglement bedoeld de statuten van de huurdersvereniging In
De Goede Woning (HIDGW).
3. Het uitvoeringsorgaan van de huurdersvereniging is Huib (Huurders in beweging).
Artikel 2.
AANMELDING EN TOELATING VAN LEDEN
1. Het lidmaatschap staat open voor hen die huurder zijn van een woning van DGW en de
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Per woning is slechts één lidmaatschap toegestaan.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het bestuur.
3. Het bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap, het lidmaatschap vangt aan na de
goedkeuring en de eerste contributiebetaling.
4. Indien het bestuur het lidmaatschap afwijst dient betrokkene hiervan binnen vier weken na
het bestuursbesluit schriftelijk en met redenen van de afwijzing in kennis worden gesteld.
5. Wie door het bestuur niet als lid wordt toegelaten kan tegen dat besluit bezwaar
aantekenen bij de algemene ledenvergadering. Op dat bezwaar wordt in de eerstvolgende
algemene ledenvergadering beslist.
6. Het besluit op het bezwaar wordt door de algemene ledenvergadering binnen twee weken
aan betrokkene bekend gesteld.
7. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt bij tussentijdse tijdige
opzegging.
Artikel 3.
BEHEER FINANCIËN EN BEZITTINGEN
1. De penningmeester stelt jaarlijks de begroting voor het komende verenigingsjaar op en legt
deze ter vaststelling voor aan het bestuur. Het bestuur legt de vastgestelde begroting ter
goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.
2. Indien een lid gedurende een jaar de contributie niet heeft voldaan krijgt het lid een
schriftelijk bericht van het bestuur dat het lidmaatschap wordt beëindigd.
3. De vereniging ontvangt voor het uitvoeren van haar taak jaarlijks subsidie van de stichting
De Goede Woning. De voorwaarden en de hoogte van de subsidie zijn vastgelegd in een
overeenkomst tussen stichting en de huurdersvereniging.
4. De bevoegdheid tot het doen van uitgaven namens de vereniging is vastgelegd in de
procuratieregeling.
5. De vergoedingen aan de leden van het bestuur zijn vastgelegd in het reglement
vergoedingen en onkosten.
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Artikel 4.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Tot de taken van het bestuur zoals bedoeld in artikel 11 lid 6 van de statuten behoren:
a. het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering;
b. het handhaven van statuten en de reglementen;
c. het houden van toezicht op het juist functioneren van alle organen van de vereniging;
d. het opstellen van een begroting;
e. het uitbrengen van een jaarverslag en een financieel verslag aan de algemene
Ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar;
f. het zo nodig indienen van voorstellen voor de jaarvergadering van de algemene
ledenvergadering;
g. het periodiek uitgeven van een nieuwsbrief;
h. het promoten van de vereniging.
Artikel 5.
VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR
1. De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens
ontstentenis door een ander bestuurslid.
2. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door of namens de secretaris.
3. Bestuursvergaderingen vinden éénmaal per maand plaats. In de maanden juli en december
vinden er geen bestuursvergaderingen plaats. In bijzondere gevallen kunnen er extra
vergaderingen worden belegd op voorstel van:
• de voorzitter;
• een meerderheid van het bestuur.
4. Indien fysieke vergaderingen niet kunnen plaatsvinden kan gebruik worden gemaakt van
video conferenties.
5. De secretaris stelt in overleg met het dagelijks bestuur de agenda op. Op verzoek van een
bestuurslid wordt een bepaald onderwerp op de agenda geplaatst.
6. Besluiten in de bestuursvergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen.
Artikel 6.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
Tot de taken van het dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 11 lid 6 van de statuten behoren:
a. het fungeren als adviserend college aan de algemene ledenvergadering en het bestuur;
b. het voorbereiden van beleidsonderwerpen waarvoor geen specifieke commissie of
werkgroep werkzaam is;
c. het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur en van de algemene
ledenvergadering;
d. het fungeren als vertegenwoordiger namens de leden en het bestuur bij representatieve
aangelegenheden, bij het overleg met DGW, gemeente of andere organisaties;
e. het geven van een stemadvies dan wel een concept besluit ten behoeve van de
besluitvorming in het bestuur;
f. het voorstellen van een vergaderschema en een activiteitenprogramma in concept voor het
komende verenigingsjaar;
g. het coördineren van de activiteiten van commissies en werkgroepen.
Artikel 7.
TAKEN VAN DE VOORZITTER
Tot de taken van de voorzitter zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten behoren:
a. de vertegenwoordiging van de vereniging in de contacten met de directie van DGW, de
gemeente, de zusterorganisaties in Zoetermeer, en de samenwerkingsverbanden in de
regio;
b. het coördineren van de te verrichten werkzaamheden binnen het bestuur;
c. het leiden van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering, en het
samenvatten van de genomen besluiten;
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d. het zo nodig benoemen op de algemene ledenvergaderingen van een stemcommissie,
bestaande uit tenminste twee en ten hoogste drie leden;
e. het verdelen van zijn taken met de vicevoorzitter.
Artikel 8.
TAKEN VAN DE VICEVOORZITTER
Tot de taken van de vicevoorzitter zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten behoren:
a. het vervangen van de voorzitter bij diens ontstentenis;
b. het voeren in overleg met de voorzitter van een aantal van diens taken;
c. het coördineren van de commissies, werkgroepen en meedenkgroepen;
d. het coördineren van de deskundigheidsbevordering ten behoeve van bestuursleden en
leden van de bewonerscommissies;
e. het Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 9.
TAKEN VAN DE SECRETARIS
Tot de taken van de secretaris zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten behoren:
a. het beheren van het ledenregister;
b. het verzorgen en versturen van de uitnodiging en agenda van de vergaderingen van het
bestuur en de algemene ledenvergadering;
c. het opstellen van de notulen van de vergaderingen van het bestuur en de algemene
ledenvergadering;
d. het voeren van de correspondentie in overleg met de voorzitter en de ondertekening van
de uitgaande correspondentie namens het bestuur;
e. het opstellen van de vergaderschema’s;
f. het samenstellen en bijhouden van overzichten van commissies, werkgroepen en
bestuursleden;
g. het verplicht houden van een kopie van alle uitgaande stukken, de secretaris is
verantwoordelijk voor het archiefbeheer;
h. het bewaken van het uittreedrooster van bestuursleden;
i. het samenstellen van een jaarverslag aan het einde van een verenigingsjaar;
j. het coördineert van de wijzigingen van de statuten en reglementen.
Artikel 10.
TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER
Tot de taken van de penningmeester zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten behoren:
a. het beheren van de gelden van de vereniging en zorg dragen voor een nauwkeurige
boekhouding;
b. het doen van periodiek verslag aan het bestuur over de financiële situatie van de vereniging
en zo nodig het opmaken van een halfjaarlijks financieel overzicht ten behoeve van het
bestuur;
c. het bewaken van de vastgestelde begroting en melding doen aan het bestuur wanneer
deze wordt overschreden met daarbij de reden van de overschrijding;
d. het zorg dragen dat de subsidie tijdig bij DGW wordt aangevraagd;
e. het zorg dragen voor alle noodzakelijke transacties van alle aan de vereniging toekomende
gelden dan wel alle op de vereniging rustende vorderingen;
f. het in voorkomend geval afleggen van rekening en verantwoording van zijn beheer aan het
bestuur en de algemene ledenvergadering;
g. het mede ondertekenen van alle financiële contracten;
h. het opstellen van de begroting voor het komende verenigingsjaar.
Artikel 11.
TAKEN OVERIGE LEDEN ALGEMEEN BESTUUR
1. Voorkomende taken uit die niet door het dagelijks bestuur worden uitgevoerd.
2. De overige leden van het bestuur voeren specifieke taken uit in het belang van de
vereniging en haar leden.
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Artikel 12.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Het bestuur benoemt twee personen als huurderscommissaris in de raad van commissarissen van de stichting
“De Goede Woning” als representanten van de huurdersvereniging:

a. met inachtneming van hetgeen hierover is bepaald in de samenwerkingsovereenkomst met
DGW;
b. waarbij de huurderscommissaris zoveel mogelijk voldoet aan de profielschets;
c. het bestuur de algemene ledenvergadering in de eerstkomende ledenvergadering
informeert over de benoeming van een huurderscommissaris.
Artikel 13.
UITVOERINGSORGAAN HUIB
1. Het uitvoeringsorgaan van de huurdersvereniging In De Goede Woning wordt gevormd
door Huib (Huurders in beweging), die belast is met de uitvoering de doelstelling, het
onderhouden van de contacten, en het opzetten en realiseren van projecten en activiteiten
van de huurdersvereniging.
2. De uitvoering van Huib is gericht op:
• de vereniging in beweging brengen;
• de bewonerscommissies in beweging brengen;
• de huurders in beweging brengen.
Artikel 14.
WIJZIGING STATUTEN EN VOORSTEL TOT FUSIE OF ONTBINDING
Een wijziging van de statuten wordt voorbereid door het Bestuur en voor aanvang van de
algemene ledenvergadering aan de leden bekend gemaakt:
a. bij een ingrijpende wijziging kan het bestuur een tijdelijke commissie benoemen die de
wijziging voorbereid;
b. bij een voorstel tot fusie of ontbinding benoemt het bestuur een commissie die een besluit
tot fusie of ontbinding voorbereid.
Artikel 15.
SLOTBEPALING
1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
2. Bij een geschil over de strekking van artikelen van het reglement beslist het bestuur.
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