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Huishoudelijk Reglement van de Katholieke Bond van en voor Ouderen 
“Lichtenvoorde”, gevestigd te Lichtenvoorde.  
 
Artikel 1  Het afdelingsbestuur 

1. Het bestuur is autonoom in het vaststellen van geldelijke bijdragen voor deelname aan activiteiten 
en het vaststellen van consumptieprijzen. 

2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste 3 personen. 
3. Elk bestuurslid treedt aan voor een periode van 3 jaren en onderwerpt zich aan een rooster van 

aftreden. 
4. Na afloop van 3 jaren kan een aftredend bestuurslid zich direct weer herkiesbaar stellen. 
5. Voor een bestuurslid geldt dat het voor maximaal 3 perioden gekozen kan worden. Op voorstel van 

een gewone meerderheid kan de ledenvergadering besluiten om het maximale aantal perioden van 
herkiesbaarheid van een bepaald bestuurslid te verlengen of te verkorten. 

6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunnen niet tegelijk aftreden. 
 
- Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV) neemt 

op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. 
- Het aftreden van de onder lid 6 genoemde bestuurders kan pas worden geëffectueerd wanneer in 

de opvolging van het betreffende lid is voorzien. 
- Effectuering van het aftreden geschiedt in de ALV, tenzij er zich ter beoordeling van het 

afdelingsbestuur bijzondere omstandigheden voordoen die voortijdig aftreden onvermijdelijk 
maken. Benoeming van het opvolgende bestuurslid geschiedt dan in de eerstvolgende ALV 

 
Artikel 2  Frequentie van vergaderen 

1. Het afdelingsbestuur vergadert eenmaal in de twee maanden en verder zo vaak als de voorzitter het 
nodig vindt. 

2. Hetgeen in de vergadering is besproken en de genomen besluiten worden vastgelegd in een verslag, 
dat in de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur wordt vastgesteld. Het verslag 
vermeldt ook de namen van de aanwezige bestuursleden. Aan het verslag wordt steeds een 
besluitenlijst toegevoegd die een overzicht geeft van alle in een kalenderjaar genomen besluiten. 

3. Bij het ontbreken van eenstemmigheid over te nemen besluiten neemt het afdelingsbestuur 
besluiten in volstrekte meerderheid van het aantal bestuursleden 

4. Stemmingen in de algemene ledenvergadering vinden plaats in overeenstemming met artikel 16 van 
de statuten. 

 
Artikel 3  De algemene ledenvergadering 

1. Naast de in de statuten voorgeschreven jaarlijkse vergadering met voorgeschreven agenda, is het 
bestuur bevoegd andere algemene ledenvergaderingen te houden zo vaak als het bestuur dit nodig 
oordeelt. 
Voor het houden van een algemene vergadering, op verzoek van een bepaald aantal leden, wordt 
verwezen naar de statuten. 
 

Artikel 4    
A.  Lidmaatschap van de vereniging 

1. Degene die lid wenst te worden van de bond heeft de vijftigjarige leeftijd bereikt en meldt zich bij het 
afdelingsbestuur. 

2. Het afdelingsbestuur beslist over het wel of niet toelaten van een nieuw lid in overeenstemming met de 
statuten. 

3. Een toegelaten lid krijgt een ledenpas waarop het lidnummer is vermeld. 
Een toegelaten lid wordt geacht het bestuur te willen machtigen tot het innen van de jaarlijkse bijdrage door het 
verstrekken van een schriftelijke machtiging daartoe aan het bestuur. 
 

B.  Het betalen van de jaarlijkse bijdrage door de leden. 
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1. Het bestuur kan van de leden vragen om een schriftelijke machtiging tot automatische incasso van de 
jaarlijkse bijdrage aan het bestuur te verstrekken. 

2. De algemene ledenvergadering beslist over een voorstel van het bestuur tot het instellen van een 
automatische incasso. 

 
Artikel 5  Werkgroepen 

1. Het afdelingsbestuur kan werkgroepen instellen die zich richten op belangenbehartiging van de leden. 
2. De voorzitter van een werkgroep wordt door het bestuur uit haar midden aangewezen. 
3. Het bestuur houdt een overzicht bij van alle werkgroepen die in functie zijn, van hun bestuursopdracht 

en van hun samenstelling. 
4. De leden van de vereniging kunnen op verzoek inzage krijgen van eerder genoemd overzicht. 

In bijzondere gevallen kan zo nodig aan een werkgroep een externe deskundige worden toegevoegd, op voorstel 
van het bestuur. 
 
Artikel 6  Activiteiten 

1. Het bestuur informeert de leden van de vereniging regelmatig over de bestuursactiviteiten die van 
direct belang zijn voor de behartiging van de culturele en sociale belangen van de leden. 

 
Artikel 7  Bijzondere besluiten 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het afdelingsbestuur. 
1.a Voor een regeling aangaande het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

over het wel of niet genomen zijn van een besluit, wordt verwezen naar artikel 16, lid 1 van de  
Statuten (zie de toelichting *). 

1.b Voor een regeling aangaande een ter algemene ledenvergadering genomen besluit, dat door een of 
meer stemgerechtigde leden wordt betwist, wordt verwezen naar artikel 16, lid 2 van de statuten (zie de 
toelichting **) 

2. Van de beslissing van het bestuur staat, binnen 8 dagen nadat zij ter kennis van de leden is gebracht, 
beroep open bij het bestuur van de Bond (Unie KBO) dat in hoogste instantie beslist, nadat het 
afdelingsbestuur is gehoord. Het afdelingsbestuur zorgt er voor dat ook de instellers van het beroep 
worden gehoord door de Bond. 

3. Alvorens beroep als bedoeld in lid 2 open staat zal een lid zich in eerste instantie tot het 
afdelingsbestuur wenden met een schriftelijk geformuleerd bezwaar tegen een beslissing van het 
bestuur. Het bestuur neemt hierop het initiatief tot hoor en wederhoor. Indien dit niet leidt tot 
overeenstemming over het onderwerp van het geschil kan de indiener van het bezwaarschrift zich 
schriftelijk beroepen op het oordeel van de Unie KBO, dat in hoogste instantie op het beroepschrift 
beslist, na partijen gehoord te hebben. 

4. Leden kunnen schriftelijk wijzigingsvoorstellen indienen over onderwerpen die op de agenda van de 
algemene ledenvergadering (ALV) staan. Om in behandeling te kunnen worden genomen tijdens de ALV 
zijn wijzigingsvoorstellen voorzien van een duidelijke argumentatie pro of contra het betreffende 
agendapunt, en minimaal 4 weken voor de datum van de ALV door het bestuur zijn  ontvangen. 
Voorstellen die onvoldoende zijn onderbouwd  worden niet in de algemene ledenvergadering aan de 
orde gesteld en tevens terugverwezen naar de indiener van het voorstel, die daarover vóór de datum 
van de ALV wordt ingelicht. 
 

Artikel 8  Slotbepaling 
Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht met een gewone meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen in een algemene ledenvergadering, met inachtname van het gestelde onder 
artikel 7, lid 4. 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering, gehouden op  19 maart 2014. 

 
De voorzitter C.M.M.J.A Pothof-Oolthuis  

 
………………………………… 
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Definities. 
1. “volstrekte meerderheid van stemmen”: Volstrekte meerderheid van stemmen is een gewone meerderheid, 

d.w.z. de helft v.h. aantal geldige stemmen plus één. (Statuten art. 16, lid 3, lid 4) 

2. “gewone meerderheid van stemmen”:  Bij een gewone meerderheid volstaat het dat er meer voor- dan 
tegenstemmen zijn en wordt geen rekening gehouden met de blancostem(men) of met de afwezigen. (zie ook 
Statuten art. 16, lid 4) 

3. “met algemene stemmen”: Niemand was er tegen (nauwkeurig vermelden in de notulen van een algemene 
vergadering) 

4. Een acclamatie is in een vergadering de vorm van bevestiging, waarbij men met algemene stemmen door 
middel van applaus, gejuich, hand opsteken of andere waarderende kreten in zichtbare meerderheid 

instemming betuigt. Er vindt in dat geval geen stemming plaats. 

5. Hoofdelijke stemming: aan elke aanwezige stemgerechtigde persoon wordt gevraagd om zich persoonlijk over 
het in stemming gebrachte onderwerp uit te spreken. 

 

Toelichting: 

*) Tekst van artikel 16, lid 1 van de statuten: “Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat 
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor 
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.” 

**) Tekst van artikel 16, lid 2 van de statuten: “Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid 
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een (of meer) 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming.” 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Stemming_(verkiezingen)

