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HUISHOUDELIJK REGLEMENT (vastgesteld in de ledenvergadering van 6 mei 2014) 

Doelstelling (uitwerking) 
Artikel 1 
De vereniging tracht haar doelstelling, zoals verwoord in artikel 1 van de statuten, te bereiken door: 
• het meewerken aan de versterking van de sociale infrastructuur; 
• het signaleren van behoeften en ontwikkelingen in de woon- en leefomgeving; 
• het signaleren van potentiële problemen in de woon- en leefomgeving om hierop gericht te kunnen 

reageren; 
• het verlenen van diensten aan individuen en groepen op het gebied van informatie, advies, ondersteuning 

en hulpverlening; 
• het vergroten van de zelfredzaamheid van individuen en groepen; 
• het stimuleren van onderlinge solidariteit en behulpzaamheid; 
• het vergroten van (maatschappelijke) participatie van jongeren, volwassenen en ouderen; 
• het verkleinen van de kans dat individuen in een sociaal isolement terecht komen; 
• het aanbieden van een breed pakket activiteiten voor jong en oud op het gebied van bewegen, recreatie, 

creativiteit, cultuur en educatie; 
• extra aandacht te schenken aan kwetsbare individuen en groepen; 
•  het handhaven van een organisatievorm waarin vrijwilligers een centrale rol spelen; 
•  de nadruk te leggen op het feit dat WVT een wijkorganisatie is, die op initiatieven van bewonersgroepen 

 reageert en wijkbewoners betrekt bij het werk van de vereniging. 
 
Lidmaatschap 
Artikel 2 (vormen van lidmaatschap) 
De vereniging kent twee vormen van lidmaatschap: 
1. Het “gezinslidmaatschap/zelfstandig lidmaatschap” is voor echtparen, samenwonenden en alleenstaanden, 

inclusief inwonende kinderen tot en met 17 jaar. 
2. Het “seniorenlidmaatschap” is voor personen en echtparen vanaf 65 jaar. 

 
Artikel 3 (lid worden) 
1. Een ieder die lid wil worden, dient tijdens één van de spreekuren van de ledenadministratie de daartoe 

bestemde formulieren in te vullen en te ondertekenen. 
2. Na beëindiging van het lidmaatschap op eigen verzoek kan binnen een periode van 6 maanden het 

lidmaatschap alleen opnieuw verkregen worden indien de contributie over de tussenliggende periode ook 
wordt voldaan. 

3. Na beëindiging van het lidmaatschap door royement wegens wanbetaling kan het lidmaatschap slechts 
opnieuw worden verkregen als de achterstallige betalingen uit het verleden volledig zijn voldaan. 

Artikel 4 (contributies) 
1.   De hoogte van de door de leden te betalen contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering 

vastgesteld. 
2.   Voor het seniorenlidmaatschap wordt een gereduceerde contributie vastgesteld. 
3.   De Coördinatiegroep is gemachtigd in bepaalde gevallen vermindering van contributie toe te staan. 
4.   Leden die in het bezit zijn van een U-pas, kunnen deze gebruiken voor het betalen van contributie, 
      cursussen, workshops en doorlopende activiteiten. Het bedrag dient minimaal 20% te zijn van het totale 
      bedrag. De bedragen worden door het U-pas bureau aan WVT gerestitueerd. 

Bijdragen activiteiten 
Artikel 5 
1. De Algemene Ledenvergadering bepaalt de hoogte van de vereiste bijdragen voor activiteiten. 
2 Indien de Coördinatiegroep tussentijds wijzigingen aanbrengt, dient zij zich achteraf te verantwoorden bij de 

Algemene Ledenvergadering. 
3. Aan activiteiten waarvan de bijdrage op jaarbasis is berekend, kan, na beëindiging op eigen verzoek, binnen een 

periode van 6 maanden alleen opnieuw worden deelgenomen indien de bijdrage over de tussenliggende 
periode ook wordt voldaan. 

4. Het Dagelijks Team is gemachtigd in bepaalde gevallen een lagere bijdrage toe te staan. 
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Algemene Ledenvergadering. 
Artikel 6 
De Coördinatiegroep draagt zorg voor een goede oproeping tot de Algemene Ledenvergaderingen. Dit geschiedt 
tenminste 14 dagen tevoren in het informatieblad van de vereniging of bij andere convocatie met vermelding 
van de te behandelen onderwerpen (agenda). 

Artikel 7 
De Coördinatiegroep laat bij de aanvang van een Algemene Ledenvergadering een presentielijst rondgaan 
waarop de aanwezige stemgerechtigde leden hun naam vermelden. 

Artikel 8 
Beroepskrachten zijn niet stemgerechtigd. 

Beleid 
Artikel 9 
Het beleid van de vereniging wordt in hoofdlijnen bepaald door de Algemene Ledenvergadering, al dan niet 
door middel van beleids-, werk- en/of deelplannen. De Coördinatiegroep of tenminste 20 leden kunnen hiertoe 
voorstellen indienen. De Coördinatiegroep legt minimaal eenmaal per jaar verantwoording af over het gevoerde 
beleid in een Algemene Ledenvergadering. 
 
Artikel 10 
1. Conform artikel 11 van de statuten treedt de Coördinatiegroep op als bestuur van de vereniging. Zij is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals dat door de ledenvergadering is goedgekeurd. De 
maximale zittingsperiode van de Coördinatiegroepleden wordt gesteld op drie perioden van drie jaar. De 
Algemene Ledenvergadering kan aan een lid van de Coördinatiegroep dispensatie verlenen om na negen jaar 
alsnog eenmalig de periode met 3 jaar te verlengen. 

2. Een door de Coördinatiegroep aangewezen lid (voorzitter) leidt de vergaderingen van de Coördinatiegroep  en 
de Algemene Ledenvergadering. 

3. De Coördinatiegroep  mandateert de directeur voor de realisatie van het strategische en operationele beleid. 
Hieronder vallen de beleidsmatige doelstellingen binnen de vereniging op het vlak van financieel beleid, 
materieelbeleid, personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid, kwaliteitsbeleid, alsmede ARBO- en veiligheidsbeleid zoals 
is vastgelegd in de taak- en functieomschrijving van de directeur. 

4. De Coördinatiegroep  mandateert het Dagelijks Team, (bestaande uit de directeur, sociaal-cultureel werker, de 
beheerder en kadervrijwilligers die bij de dagelijkse gang van zaken betrokken zijn) voor de uitvoering van de 
dagelijkse werkzaamheden en het nemen van financiële beslissingen. De uitwerking van financiële procedures is 
te vinden in artikel 10 van dit reglement. 

5. Naast twee wettelijk handelende leden van de Coördinatiegroep  is de directeur door de Coördinatiegroep  
gevolmachtigd de vereniging te vertegenwoordigen;  

6. Bij afwezigheid van de directeur wordt afhankelijk van de situatie binnen het Dagelijks Team besloten wie 
bepaalde taken en/of verantwoordelijkheden tijdelijk overneemt; 

7. Vanuit Dagelijks Team wordt aan de Coördinatiegroep  gerapporteerd over relevante zaken waarover is 
besloten binnen Dagelijks Team. 

 
Financiële handelingen 
Artikel 11 
1. Incidentele uitgaven tot het bedrag van € 3000,- kunnen door het Dagelijks Team worden gefiatteerd. Boven 

deze grens is een besluit van de Coördinatiegroep vereist.  
2. Beslissingen m.b.t. eenmalige bestedingen worden in principe op basis van meerderheidsbesluit binnen het 

Dagelijks Teamoverleg genomen. Indien er sprake is van urgentie en er niet kan worden gewacht met het 
inbrengen van een bestedingsvoorstel tot de wekelijkse bijeenkomst van het Dagelijks Team, kan hierover ad 
hoc door tenminste drie leden van het Dagelijks Team worden besloten. 

3. Aftekenen offertes dient te geschieden door 1 van de Dagelijks Teamleden die het besluit over besteding 
hebben genomen en verder ter afhandeling aan administratie ter hand gesteld. Indien de directeur niet 
aanwezig was bij deze besluitvorming, dient deze daarover op korte termijn te worden geïnformeerd. 
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Afrekeningen / nota’s worden voor akkoord geparafeerd door het Dagelijks Teamlid dat de offerte heeft 
afgetekend en verder ter financiële afhandeling aan administratie ter hand gesteld. 

 
 
 
 
Informatieverstrekking 
Artikel 12 
De vereniging zal met enige regelmaat de leden informeren over het doen en laten van de vereniging middels 
de website, sociale media en de Nieuwsbrief van de vereniging of de digitale versie daarvan. 

Artikel 13 
De verantwoording over de inhoud van de publicaties berust bij de redactie. De samenstelling van deze 
redactie wordt bepaald in het Dagelijks Team. 

Artikel 14 
De redactie staat open voor het plaatsen van reacties van leden, ook als hierin kritiek wordt geuit op het beleid 
en/of de werkzaamheden van de vereniging. De naam (namen) van de inzender(s) dienen bekend te zijn bij de 
redactie. Slechts om zwaar wegende redenen is de redactie gerechtigd de plaatsing van deze reacties te 
weigeren of in te korten. 
 
Artikel 15 
De redactie is verplicht een verslag van de Algemene Ledenvergadering op te nemen indien de 
Coördinatiegroep hierom verzoekt. 

Gebouwen en inventaris 
Artikel 16 
Het beheer over de door de vereniging in gebruik zijnde gebouwen en inventaris berust bij het Dagelijks Team. 
Eén of meer ruimten kunnen in gebruik worden gegeven aan derden als deze ingebruikstelling in relatie staat 
tot de doelstellingen van de vereniging. Voor deze ingebruikstelling kan een vergoeding in rekening worden 
gebracht. 
 
Artikel 17 
Over wijziging van de bestemming van gebouwen van de vereniging beslist de Algemene Ledenvergadering. 

Gouden speld 
Artikel 18 
De Gouden Speld kan door de Coördinatiegroep worden toegekend aan diegenen die zich bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de vereniging. 

Slotbepaling 
Artikel 19 
In alle gevallen waarin de wet noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist de 
Algemene Ledenvergadering. 

 

Bilthoven, oktober 2020 


