Huishoudelijk Reglement vereniging Wijkbelang Westeinde
versie oktober 2021
Artikel 1. - Algemeen
1. Dit huishoudelijk reglement is conform artikel 14 van de statuten van de wijkvereniging
opgesteld in aanvulling op die statuten. In het geval van een tegenstrijdigheid heeft het
bepaalde in de statuten voorrang.
2. De algemene vergadering van de vereniging kan besluiten tot wijziging van dit reglement,
mits het bestuur daartoe een voorstel heeft gedaan. Dit besluit kan worden genomen bij
volstrekte meerderheid van stemmen.
3. In dit reglement wordt verwezen naar personen in de mannelijke vorm, waarmee niet
bedoeld is anderen uit te sluiten.
Artikel 2 – Visie en Missie
In aanvulling op de doelstelling als bepaald in artikel 2 van de statuten geldt:
Visie
“Bevorderen van de leefbaarheid en samenhang in de wijk Westeinde.
Bevorderen van de betrokkenheid van de bewoners bij deze wijk.”
Missie
“Leefbaarheid creëer je voor en met elkaar”
Artikel 3 – Lidmaatschap en contributie
1. In de statuten is bepaald dat de vereniging in ieder geval gewone leden kent. Dat zijn
meerderjarige natuurlijke personen die woonachtig zijn in de wijk Westeinde te Leeuwarden.
2. In aanvulling op artikel 3 lid 6 van de statuten geldt dat naast minderjarigen ook
meerderjarigen, die deel uitmaken van een gezin van een gewoon lid, als gezinsleden
deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Gezinsleden hebben geen stemrecht maar
hebben wel recht op deelname aan de algemene vergadering, die gelegenheid wordt in lijn
met artikel 3 lid 6 met dit reglement geboden. Indien een meerderjarig gezinslid wel
stemrecht wenst, zal hij zich moeten opgeven als gewoon lid van de vereniging.
3. Bij de jaarlijkse vaststelling van de contributie conform artikel 5 van de statuten wordt tevens
de contributie van gezinsleden door de algemene vergadering vastgesteld. Tevens informeert
het bestuur dan de algemene vergadering over de minimale financiële bijdrage voor
donateurs. De reden voor het vaststellen van een minimale bijdrage voor donateur is dat de
bijdrage moet opwegen tegen de administratieve verwerking van het donateurschap.
Donateurs hebben recht op ontvangst van het wijkblad, maar doen niet mee aan de
activiteiten van de vereniging.
4. De vereniging kent tevens donateurs in de vorm van clubleden. Dat zijn personen die
woonachtig zijn buiten de wijk Westeinde, maar wel aan de activiteiten van de vereniging
deel willen nemen. De clubleden betalen daarvoor een jaarlijkse bijdrage per persoon. De
algemene vergadering bepaalt jaarlijks de hoogte van deze bijdrage. Clubleden hebben ook
recht op ontvangst van het wijkblad.

5. De lidmaatschapsperiode loopt gelijk aan het verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december.
6. Restitutie van contributiegelden na beëindiging van het lidmaatschap wordt niet verleend.
7. Het lidmaatschap kan op elk moment in het jaar ingaan, waarbij de contributie voor een
volledig verenigingsjaar wordt berekend.
8. Opzegging van lidmaatschap gebeurd uitsluitend schriftelijk of per email bij de secretaris.
9. Indien het lid de contributie niet heeft voldaan, vervalt het stemrecht tijdens algemene
vergadering.
10. Een donateur of clublid heeft geen stemrecht bij de algemene vergadering.

Artikel 4. - Commissies
1. Ter ondersteuning bij haar activiteiten kan het bestuur commissies instellen, gevormd door
leden van de vereniging. Per commissie wordt in overleg met de commissieleden bepaald
hoe de vertegenwoordiging van de commissie in het bestuur plaatsvindt. Tevens wordt per
commissie bepaald op welke wijze de commissie een begroting opstelt en verslag doet aan
het bestuur over financiën en activiteiten.
Artikel 5 – Financiële bijdragen
1. Het bestuur ontvangt geregeld verzoeken om éénmalige financiële bijdragen voor diverse
activiteiten van instanties en wijkbewoners. Het bestuur zal – als dat financieel verantwoord
is – jaarlijks in de begroting ruimte reserveren voor deze bijdragen. Verstrekking van deze
bijdragen binnen een goedgekeurde begroting is een verantwoordelijkheid voor het bestuur.
2. Het bestuur verstrekt alleen dan een financiële bijdrage als een meerderheid van de
bestuursleden van mening is dat de activiteit strekt tot bevordering van het doel en de visie
van de vereniging.
3. De bijdrage kan worden verstrekt onder voorwaarden zoals dat de ontvanger van de bijdrage
verslag doet van de besteding van de gelden en een verslag van de activiteit zal maken voor
publicatie in het wijkblad.
Artikel 6 – Rooster van aftreden van het bestuur
1. Op grond van artikel 7 lid 1 van de statuten treedt een bestuurslid uiterlijk na vier jaar na zijn
benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid
is terstond herkiesbaar.
2. In verband met de overname van de activiteiten van Stichting Wijkpanel Westeinde door de
vereniging wordt hiervoor in het jaar 2018 een uitzondering gemaakt. Om de algemene
vergadering duidelijke invloed te laten hebben op de bestuurssamenstelling heeft het
bestuur toegezegd voltallig af te treden in de voorjaars ALV. De bestuursleden zijn ook dan
terstond herkiesbaar. Het rooster van aftreden zal daarna in werking treden.
3. Het actuele aftreedschema/rooster wordt gepubliceerd op de website van de wijkvereniging.

