
 

 

 

 

 
                                   

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

VERENIGING VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING MUIDEN & MUIDERBERG 
 

 
Artikel 1.   De Leden 

 

1. Het lidmaatschap wordt aangevraagd door naam, adres, telefoonnummer en - indien beschikbaar 

- het e-mailadres aan de secretaris door te geven, hetzij schriftelijk, hetzij via internet (e-mail of 

website). Door verstrekking van het e-mailadres geeft het lid de vereniging toestemming de 

correspondentie per e-mail te voeren. 

2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van het post- en/of e-mailadres hiervan onverwijld de secretaris in 

kennis te stellen. 

3. De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor verenigings-

doeleinden en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 

4. Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van de minimum bijdrage.  

5. Het lidmaatschap gaat in op de datum dat de minimum bijdrage door de VOMM is ontvangen. 

6. Leden die dit bedrag in het verenigingsjaar (lopend van 1-1 tot 31-12) niet hebben voldaan: 

• hebben geen stemrecht en dus geen toegang tot de Algemene Leden Vergadering; 

• worden na drie (3) opeenvolgende verenigingsjaren uit het ledenbestand verwijderd, 

zonder verdere kennisgeving. 

7. Leden zijn gewoon lid, lid van verdienste of erelid. 

• Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 

van de statuten. 

• Leden van verdienste en Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de 

vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Op leden van verdienste en 

ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van 

de leden. 

 

Artikel 2.   Het Bestuur / Samenstelling Bestuur 

 

1. Het bestuur bestaat minimaal uit tenminste 3 personen, te weten een voorzitter, secretaris en een 

penningmeester die allen meerderjarig zijn. 

2. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij 

• zorgvuldig, betrouwbaar, onafhankelijk, objectief en integer zijn; 

• afspraken nakomen; 

• geen commerciële belangen nastreven.   

3. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Tot de taken 

van het dagelijks bestuur horen: 

• het voorbereiden van bestuur- en algemene vergaderingen (de agenda en bijlagen). 

• de behandeling van de ingekomen stukken. 

• het periodiek beoordelen van de projecten die financieel door de vereniging 

ondersteund worden, met een minimum van eens per jaar. 

• het eenmaal per jaar informeel vergaderen met haar medewerkers, vrijwilligers en 

contacten. 

• het nemen van initiatieven die passen bij de statutaire doelstelling. 

4. Het bestuur is gemachtigd een of meer taken te delegeren aan niet tot het bestuur horende 

personen en kan zich door deskundigen laten voorlichten of adviseren. Het bestuur, dan wel het 

bestuurslid, blijft verantwoordelijk voor de gedelegeerde taak en is te allen tijde verantwoording 

verschuldigd aan haar leden.  

5. De drie functies van voorzitter, secretaris en penningmeester mogen niet in een persoon worden 

verenigd.  

6. Bestuursleden hebben allemaal een gelijke stem. Als de stemmen staken geeft de stem van de 

voorzitter de doorslag. Indien door omstandigheden slechts twee bestuursleden aanwezig zijn in de 

vergadering gaat dit artikel niet op; beide bestuursleden moet het dan eens worden. Indien door 

omstandigheden slechts 1 bestuurslid aanwezig is, dan kunnen er geen besluiten worden genomen. 

Indien door omstandigheden een persoon van buiten het bestuur taken van het bestuur 

overneemt, dan dient deze persoon te worden beschouwd als bestuurslid. 

 



Artikel 3.   Taken Voorzitter 

 

De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging en onderhoudt de contacten met de media. 

Taken van de voorzitter: 

 

1. draagt zorg voor het naleven van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de in de 

vereniging genomen besluiten. 

2. leidt de vergaderingen en de algemene vergadering en zorgt voor een ordelijk verloop van de 

vergadering(en). 

3. is gemachtigd hiervoor een ander bestuurslid aan te wijzen. 

4. stelt in samenwerking met de secretaris de notulen en de agenda vast en mede ondertekent 

de notulen.  

5. de redactie en uitgifte van de VOMM krant en andere uitingen; 

6. Elk jaar wordt het functioneren van de bestuursleden geëvalueerd in een overleg tussen de 

voorzitter en het betreffende lid. 

 

Artikel 4.  Taken Secretaris 

 

De secretaris verzorgt de alle voorkomende algemene administratie en correspondentie.  

Taken van de secretaris: 

 

1. voert de correspondentie uit naam van en, in overleg met het bestuur, ondertekent alle van de 

VOMM uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de 

ingekomen stukken te bewaren. 

2. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden, 

donateurs, leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen. 

3. verzorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen en notuleert de vergaderingen. 

4. legt een archief aan van alle inkomende en uitgaande schriftelijke en digitale correspondentie 

en/of documenten. 

5. coördineert de verenigingsactiviteiten. 

6. stelt in samenwerking met de voorzitter de notulen en de agenda vast en ondertekent mede 

de notulen.  

7. is aansprakelijk voor goederen die de secretaris van verenigingswege zijn toevertrouwd 

 

Artikel 5.  Taken Penningmeester 

 

De penningmeester beheert de gelden van de VOMM en draagt zorg voor het innen van de contributie, 

donaties, subsidies etc. 

 

Taken van de penningmeester:  

1. beheert de financiën van de vereniging;  

2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle 

door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven. met dien verstande 

dat betalingen van € 500 of meer moeten worden goedgekeurd door de voorzitter of een 

ander lid van het dagelijks bestuur. 

3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven. 

4. voert de correspondentie uit naam van en, in overleg met het bestuur, ondertekent alle van de 

VOMM uitgaande stukken, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de 

voorgaande leden van dit artikel vermelde taken. 

5. in geval van besluiten van financiële aard heeft de penningmeester beslissende stem.   

6. is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde 

taken betrekking hebben de ingekomen stukken te bewaren; 

7. brengt in de algemene leden vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt 

daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen 

verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.  

8. is aanspreekpunt van de vereniging aangaande financiële zaken en de kascommissie. 

9. het onderhouden en behouden van de anbi-status.  

10. Het bestuur zal de penningmeester op onregelmatige basis vragen informatie over de 

financiën te delen. 

Artikel 6.  Bestuursverkiezing 

 

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden 

volgens het onderstaand rooster.  

a. 1e en 5e jaar: voorzitter; 

b. 2e en 6e jaar: secretaris;  



c. 3e en 7e jaar: penningmeester. 

d. 4e en 8ste jaar: geen. 

2. In het rooster van aftreden wordt er rekening mee gehouden dat voorzitter en secretaris niet 

gelijktijdig aftreden.  

3. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar. 

4. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van het 

vorige bestuurslid in. 

5. Het vacant worden van de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester wordt, zo 

spoedig mogelijk, bij voorkeur een half jaar voor het aflopen van de termijn bekend gemaakt. 

6. De namen van het aftredende bestuurslid, alsmede van de door het bestuur gestelde 

kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse ledenvergadering 

waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot 

kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met 

vermelding van de daaraan verbonden procedure. 

 

Artikel 7.  Bestuursvergaderingen  

 

Bestuursvergaderingen worden gehouden:  

1. zo vaak en op tijdstippen als het bestuur zelf vaststelt, met een minimum van 6 keer per jaar;  

2. op verlangen van de voorzitter of van twee bestuursleden.  

3. alle bestuursleden worden geacht de vergadering bij te wonen.  

4. Indien het aantal aanwezigen minder dan drie is, staakt de vergadering. In geval wordt zo 

spoedig mogelijk een nieuwe datum voor vergadering vastgesteld. 

5. op verzoek van ten minste 10 stemgerechtigde leden of tenminste 10% van de 

stemgerechtigde leden waarbij het verzoek bij mail of brief met redenen omkleed en met 

opgaven van de te behandelen onderwerpen, bij het bestuur moet worden ingediend. De 

ledenvergadering moet alsdan worden gehouden binnen vier weken na het indienen van het 

verzoek. Indien het bestuur in gebreke is met het bijeenroepen van een ledenvergadering als 

hiervoor bedoeld, hebben de leden het recht zelf een ledenvergadering bijeen te roepen. 

Door hen worden alsdan tijdens de vergadering de voorzitter en de secretaris van de 

ledenvergadering aangewezen. 

 

Artikel 8.  Kascommissie 

1. Conform artikel 15 lid 4 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden 

van de kascommissie benoemd.  

2. De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden.  

3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden 

tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de 

penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan 

het bestuur. 

4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij 

een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd 

aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen. 

 

Artikel 9. Statuten en reglementen 

 

1. De statuten en reglementen worden op de website van de VOMM gepubliceerd. Leden die 

niet de beschikking hebben over een internetverbinding krijgen de statuten en reglementen op 

verzoek toegezonden. 

2. Ieder lid wordt geacht de statuten en reglementen te kennen en deze na te leven. 

3. Een reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene 

vergadering het reglement heeft vastgesteld of gewijzigd, tenzij de algemene vergadering 

anders heeft besloten. 

 

Artikel 10. Communicatie 

 

1. De communicatie van de VOMM geschiedt hoofdzakelijk via de website en/of door 

elektronische berichtgeving. Leden die niet hun e-mailadres hebben opgegeven ontvangen 

de uitnodigingen voor vergaderingen, de vergaderstukken en andere belangrijke 

mededelingen per post. De website van de vereniging betreft: www.vomm.nl. 

2. Communicatie geschiedt ook via Facebook. 

3. De VOMM stelt voor het beheer van de website en Facebook een webmaster aan. 

4. De informatie die de VOMM verstrekt is uitsluitend informatief van aard. 

5. De nieuwsbrief en de overige externe uitingen staan onder redactie van een van de 

bestuursleden/het dagelijks bestuur. 

 



Artikel 11. Facebook 

 

1. De Facebookpagina van de VOMM is opgezet om leden en inwoners van Muiden en 

Muiderberg te informeren over waar de VOMM mee bezig is.  

2. Een ieder kan het bestuur verzoeken als lid te worden toegevoegd aan de Facebook groep, 

mits onder eigen naam. Het verzoek wordt in beginsel altijd goedgekeurd, tenzij de aanvrager 

zich op Facebook heeft misdragen. 

3. Het verzoek tot toelating van de Facebookgroep houdt in dat het lid zich houdt aan de 

spelregels die in de vereniging voor het gebruik van Facebook gelden. 

4. De Facebook is niet bedoeld om reclame te maken of om producten te verkopen. 

Uitgangspunt is dat de onderlinge communicatie constructief en positief is, fatsoenlijk van toon 

en niet gericht op personen.  

5. In geval van overtreding van het bepaalde in dit artikel is het bestuur bevoegd de betreffende 

persoon uit Facebook te verwijderen en/of de bewuste uitlatingen te verwijderen. 

6. Op de Facebook van de VOMM is het/zijn niet toegestaan: 

 a. personen te beledigen, te kwetsen, te bedreigen en te provoceren; 

 b. personen te discrimineren of zich over personen racistisch te uiten; 

 c. reclame en spam; 

 d. onwettige en immorele bijdragen alsook bijdragen waarop copyrights rusten; 

 e. obscene bijdragen; 

 f. openbaar maken van persoonlijke gegevens van derden; 

 g. slow-chat (het posten van nietszeggende berichten achter elkaar); 

 h. het plaatsen van berichten die geen relatie met het onderwerp hebben, noch met het doel 

     van VOMM; 

 i. het opnemen van berichten met losse hyperlinks; 

 j. het aanvallen van personen die geen lid zijn van de Facebookgroep en/of die zich niet   

     kunnen verdedigen. 

 

Artikel 12. Geheimhouding 

 

1. Leden, leden van het bestuur van de vereniging en derden die door het bestuurd gevraagd 

zijn te adviseren, onthouden zich van het openbaar maken of verstrekken aan derden, van 

gegevens welke zij vanwege hun bestuurslidmaatschap hebben verkregen en die betrekking 

hebben op privé gegevens van personen of waarvan de openbaarmaking of verstrekking de 

vereniging of derden zou kunnen schaden.  

2. De genoemde verplichting blijft gelden na het beëindigen van het bestuurslidmaatschap, dan 

wel het beëindigen van het adviseurschap.  

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

 

1. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de leden, wanneer 

deze een gevolg is van bevoegde door haar genomen of nagelaten besluiten of verrichte of 

nagelaten handelingen. 

2. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op schade die een gevolg is 

van enig handelen of nalaten van bestuursleden of van leden, die op verzoek van de 

vereniging binnen de kring van hun bevoegdheden voor haar werkzaam zijn. 

 

Artikel 14.  Vergoedingen  

 

1. Bestuursleden, leden van werkgroepen, leden van commissies en andere vrijwilligers ontvangen 

geen betaling voor hun werkzaamheden. 

2. De bestuursleden krijgen werkelijk gemaakte onkosten vergoed, mits voorzien van geldig 

betalingsbewijs.  

3. Bestuursleden zijn gemachtigd, mits daarvoor vooraf toestemming voor werd verkregen van het 

bestuur tijdens een vergadering, om bijvoorbeeld reiskosten te maken of een cursus te volgen, 

mits deze voortvloeit uit belangen de vereniging aangaande.  

 

Artikel 15.  Projecten financieel door VOMM gesteund   

 

1. Eén van de bestuursleden is coördinator van de projectleiders/contactpersonen. Betrokkene 

doet in iedere bestuursvergadering verslag van de frequentie en inhoud van de contacten om 

te kunnen verantwoorden dat de gelden goed besteed worden. 

2. Het bestuur vergadert eens per jaar informeel om te brainstormen en nodigt daarvoor haar 

medewerkers, vrijwilligers en andere eerst betrokkenen uit. 

 



Artikel 16.  Slotbepaling / Algemeen    

 

In alle gevallen waarin de wet, statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het 

dagelijks bestuur/ de voorzitter. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de VOMM de dato 29-03-2022 en treedt per direct in 

werking. 

 

 

Namens het bestuur van de vereniging.  

 

 

De voorzitter:        De secretaris 

 


