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Blad 1 van 2 

Huishoudelijk reglement Dorpsraad Ooij 
 
 
Artikel 1. 
 
Het Bestuur bepaalt het rooster van aftreden. 
 
Dit artikel verwijst naar artikel 9 punt 2 van de Statuten 
 
 
Artikel 2. 
 
Het stemmen over personen dient altijd schriftelijk te gebeuren. 
 
Dit artikel verwijst naar artikel 16 punt 5 van de Statuten 
 
 
Artikel 3. 
 
Een lid betaalt €7,50 per jaar contributie. Hiermee zijn automatisch alle overige gezinsleden, vast 
wonend op het adres van het betalende lid, waarvan de leeftijd hoger dan 16 jaar is, lid van de 
Dorpsraad.  
 
Dit artikel verwijst naar artikel 7 punt 1 en naar artikel 16 punt 3 van de Statuten 
 
 
Artikel 4. 
 
Elke werkgroep dient verantwoording af te leggen aan het Bestuur van de Dorpsraad. 
De financiën van alle werkgroepen worden behartigd door de Penningmeester van de Dorpsraad en 
deze worden per werkgroep geadministreerd  
 
Dit artikel verwijst naar artikel 21 van de Statuten 
 
 
Artikel 5. 
 
Betalingen en kasopnames die het bedrag van €250,- te boven gaan, dienen van twee 
handtekeningen te zijn voorzien, één handtekening van de voorzitter of diens plaatsvervanger en één 
handtekening van de penningmeester of diens plaatsvervanger.   
 
Dit artikel verwijst naar artikel 11 punt 4 van de Statuten 
 
 
Artikel 6. 
 
Eventuele vergader- en/of bestuurskosten dienen jaarlijks in het financieel verslag en in de jaarlijkse 
begroting te zijn opgenomen.   
 
Dit artikel verwijst naar artikel 12 punt 3 van de Statuten 
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Artikel 7. 
 
Bestuursleden van de Dorpsraad dienen geen bestuurs- en/of andere openbare functies te vervullen 
binnen een politieke partij, noch op een kieslijst te staan voor een politieke partij. 
 
Dit artikel verwijst naar artikel 8 van de Statuten 
 
 
Artikel 8. 
 
Bij een aftredend bestuurslid zal aan dat bestuurslid een attentie ter waarde van €15,-, verhoogd met 
€5,- per deelgenomen jaar tot een maximum van €50,- worden overhandigd.   
 
Dit artikel verwijst naar artikel 9 punt 3 sub b van de Statuten 
 
 
Artikel 9. 
 
Het Bestuur zal, tenzij in een vergadering door het Bestuur anders wordt besloten,  bij evenementen 
ter beschikking stellen:. 
-  aan personen met een rol / functie  een cadeau van maximaal €15,- 
-  aan verenigingen en organisaties, een cadeau van maximaal €25,- 
 
 
Dit Huishoudelijke reglement is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 2 oktober 2012  
Dit Huishoudelijke reglement is vastgesteld op de ALV, gehouden op 12 maart 2013  


