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Huishoudelijk Reglement Plaatselijk Belang Lemele – versie 2018 

 

Strekking – Vaststelling 

Artikel 1 

1. Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten en mag daarmee niet 

in strijd zijn. Daar waar twijfel ontstaat gelden de statuten.  

2. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering 

volgens de in de statuten beschreven besluitvorming. 

 

 

Definitie gemeenschap Lemele 

Artikel 2 

Aanvullend op Statuten Artikel 3 

1. De gemeenschap Lemele bestaat uit alle mensen die in de gemeentelijke 

Basisregistratie Personen zijn opgenomen met een adres in het postcodegebied 

8148.  

 

Aanmelden als lid 

Artikel 3 

Aanvullend op Statuten Artikel 4 

1. Aanmelding als lid geschiedt door het gelijktijdig inleveren van (a.) een volledig 

ingevuld en ondertekend aanmeldformulier en (b.) een volledig ingevulde en 

ondertekende doorlopende machtiging voor het jaarlijks incasseren van de 

contributie.  

2. In het register van leden dat door het bestuur wordt gehouden, worden de volgende 

contactgegevens van de leden vastgelegd: 

Verplicht 

 Naam en voorletters 

 Adres (straat, huisnummer+toevoeging, postcode, woonplaats) 

 IBAN 

Niet verplicht 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres(sen) 

 

Afmelden als lid 

Artikel 4 

Aanvullend op Statuten Artikel 5 

1. Afmelden als lid kan alleen door hiervan schriftelijk (papier of e-mail) melding te 

maken bij de secretaris van de vereniging.  

 

Hoogte contributie 

Artikel 5 

Aanvullend op Statuten Artikel 6 

1. De jaarlijkse contributie bedraagt € 5,- € 7,50 per lid. (gewijzigd n.a.v. besluit 

ledenvergadering 19-03-2018) 

2. Automatische incasso vindt plaats op 15 januari van elk kalenderjaar. Indien 15 

januari geen boekingsdag is bij de banken vindt de incasso plaats op de eerst 

mogelijke datum na 15 januari.  
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Bestuur 

Artikel 6 

Aanvullend op Statuten Artikel 7 

1. Het bestuur bestaat uit zeven (7) personen. 

2. De zittingsperiode voor een bestuurslid is vier (4) jaar. 

 

Besluitvorming Bestuur 

Artikel 7 

Aanvullend op Statuten Artikel 9 

1. Het bestuur streeft bij de besluitvorming naar consensus. Als de voorzitter vaststelt 

dat geen consensus bereikt kan worden, wordt besloten bij meerderheid van 

stemmen, waarbij alle aanwezige bestuursleden een gelijkwaardige stem hebben.  

2. Als de stemmen staken is het voorstel verworpen.  

 

Rechtshandelingen – Investeringen 

Artikel 8 

Aanvullend op Statuten Artikel 10 

1. Het in de Statuten Artikel 10 lid 5.I bedoelde bedrag, gemoeid met rechtshandelingen 

of investeringen, bedraagt € 3.000,-. 

 

  


