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Huishoudelijk reglement van de Vereniging voor Doarpsbelang Himpens - Tearns 

 

Vastgesteld door de ledenvergadering op 31 maart 1994 

Punt  1, 3, 7, 8, 9, 10, 11,  zijn gewijzigd en vastgesteld door de ledenvergadering op  22 

maart 2012  

 

1.  (Statuten artikel 4, lid 2) 

De donateur steunt de vereniging met een financiële bijdrage van minimaal het 

contributiebedrag dat een lid betaalt.  

2. (Statuten artikel 5, lid 1) 

Voor minderjarigen die lid willen worden van de vereniging, dient op de volgende wijze 

toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers te blijken; mondeling aan één der 

bestuursleden of door middel van schriftelijke toestemming 

3. (Statuten artikel 5, lid 1) 

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn door een ieder op te vragen bij het 

bestuur en staan vermeld op de website: www. hempensteerns.nl  

4. (Statuten artikel 8, lid 2 en 3) 

De algemene ledenvergadering kan het contributiebedrag wijzigen op voorstel van het 

bestuur, aan de hand van een begroting. 

5. (Statuten artikel 8, lid 3) 

Inning van de contributie geschiedt door de penningmeester. De uiterste betaaldatum is 

1 november van het lopende boekjaar. 

6. (Statuten artikel 10)  

Elk bestuurlid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Men kan daarna nog ten 

hoogste eenmaal benoemd worden in een onafgebroken periode. Het rooster van 

aftreden wordt bepaald door het bestuur. 
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(Statuten, artikel 11) 

Werkgroepen, ingesteld door het bestuur, hebben minimaal 2x per jaar contact met een  

vaste contactpersoon. Dit is één van de bestuursleden. In een werkgroep zit minimaal 1 

persoon die lid is van Doarpsbelang Himpens – Tearns. Vaste werkgroepen worden ieder 

jaar vastgelegd in de notulen van het jaarverslag en dus niet meer vermeld in het 

Huishoudelijk Reglement.  De werkgroepen en de namen van werkgroepleden staan ook 

op de website van Hempens – Teerns vermeld.  

7. (Statuten artikel 13, lid 1)   

De functieverdeling in het bestuur wordt bepaald door het bestuur en daarna via een 

rondschrijven (Brêgenijs + website) meegedeeld aan de leden en donateurs. 

8. (Statuten artikel 13, lid 6) 

De notulen van de laatste bestuursvergadering wordt voor elke volgende 

bestuursvergadering uitgereikt aan de bestuursleden.  

9. (Statuten artikel 14, lid 4) 

De commissie bestaat uit tenminste twee leden, die rekening en verantwoording van het 

bestuur van Doarpsbelang Himpens - Tearns, de VVV, Lyts Begjin en Sinterklaas 

onderzoekt, wordt genoemd de “kascommissie”. De leden van de kascommissie worden 

gekozen door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur en treden 

jaarlijks af. Zij kunnen eenmaal herbenoemd worden en daarna slechts met tussenpozen 

van drie jaar. De datum van benoeming valt altijd in het te onderzoeken jaar.  

10. (Statuten artikel 15, lid 4) 

Een lid kan per schriftelijke machtiging een stem uitbrengen over de volgende zaken: alle 

punten genoemd op de agenda, zoals verstuurd door de secretaris. 

11.  (Statuten artikel 18, lid 1) 

Ongeldige stemmen zijn die stemmen die: 

 onleesbaar zijn 

 een persoon niet duidelijk aan kunnen wijzen 

 de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is.  
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(Statuten artikel 18) 

Een bestuursverkiezing verloopt als volgt: Het bestuur dient uiterlijk 14 dagen voor de 

datum van de algemene ledenvergadering te zorgen voor een kandidaat voor een 

opengevallen plaats. Tegenkandidaten kunnen ingediend worden bij het bestuur, tot 

voor aanvang van de algemene ledenvergadering. Bij gebrek aan  tegenkandidaten wordt 

automatisch de voordracht van het bestuur overgenomen. Mocht het bestuur in gebreke 

blijven bij het vinden van een kandidaat, dan geschiedt de verkiezing tijdens de 

algemene vergadering krachtens een zogenaamde “wilde” verkiezing. Aanwezige 

personen die zich voor de betreffende plaats niet beschikbaar stellen, dienen dit op 

verzoek van de voorzitter te melden.  Afwezige personen kunnen niet worden gekozen, 

tenzij hun beschikbaarstelling bij het bestuur is gebleken.  

12. Slotbepalingen:  

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking, zodra de algemene ledenvergadering het 

als zodanig heeft aangenomen. Wijzigingen kunnen slechts geschieden bij besluit van de 

algemene ledenvergadering. Andere op te stellen reglementen mogen niet in 

tegenspraak zijn met dit reglement. 

Het bestuur, 

Martha Heijenk, voorzitter 

Wietske Bergsma, secretaris 

Cor Wiersma, penningmeester 

Foppe van der Hoek, lid 

Ans van der Weide, lid 
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Hempens, 22 maart  2012  

 

Voorzitter;      Secretaris: 

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

 

M. Heijenk      W. Bergsma 


