
 

 

 
 
Huishoudelijk reglement 
 
 
 

Conform artikel 21 lid 2 van de statuten van KBO-Dinther, vastgesteld 25 maart 1999, heeft het bestuur met 
instemming van de ledenvergadering een huishoudelijk reglement opgesteld. 
 
 

Lidmaatschap 
1. Natuurlijke personen van 50 jaar of ouder kunnen lid worden van KBO-Dinther. 
2. Leden dienen de grondslag van de vereniging te onderschrijven en te respecteren. 
3. Het afdelingsbestuur kan een lidmaatschap weigeren, dit besluit wordt genomen in de eerstkomende 

bestuursvergadering na de aanmelding. In geval van weigering wordt dat schriftelijk, onder opgave van 
redenen, aan betrokkene medegedeeld. 

4. Het lidmaatschap bij KBO-Dinther betekent expliciet ook dat je lid bent van KBO-Brabant. 
5. Een dubbel lidmaatschap bij KBO-Brabant is niet mogelijk, leden die in meerdere afdelingen lid willen 

worden zijn daar gastlid. 
6. Een gastlid is gelijkwaardig aan een lid behouders de mogelijkheid tot bestuurslidmaatschap. 
7. Aanmelden gebeurt schriftelijk, op het aanmeldingsformulier staan alle persoonlijke gegevens, de 

aanmelding is voorzien van een handtekening. 
8. De aanvangsdatum van het lidmaatschap is gelijk aan de dag waarop de aanmelding bij de 

afdelingssecretaris binnenkomt. 
9. Het lidmaatschap eindigt bij overlijden (op de dag van overlijden) of na een schriftelijke en tijdige 

opzegging op de eerstvolgende vervaldag 31 december. 
10. De opzegtermijn is minimaal één maand voor 31 december. 
11. In het verleden genomen besluiten tot benoeming van ereleden worden gerespecteerd, KBO-Dinther 

benoemt in principe geen nieuwe ereleden. 
 

Vergaderingen 
1. Het afdelingsbestuur vergadert maandelijks, dan wel zo vaak als dat voor de goede gang van zaken 

noodzakelijk is. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. 
2. Het afdelingsbestuur nodigt minimaal eenmaal per jaar de leden uit voor een ledenvergadering.  

Bij voorkeur geschiedt dat in maart, maar en in ieder geval voor het einde van de maand april. 
3. In de ledenvergadering wordt in ieder geval het jaarverslag en het financiële jaarverslag van het 

voorgaande kalenderjaar besproken. Ook worden de contributie en de begroting voor het lopende jaar 
vastgesteld en vindt de bestuursverkiezing plaats. 

4. Van een ledenvergadering worden notulen gemaakt. Deze worden voor de leden openbaar gesteld en 
ter goedkeuring voorgelegd in de eerstvolgende ledenvergadering. 

5. Op verzoek van ten minste 30 leden is het bestuur verplicht binnen vier weken een extra 
ledenvergadering bijeen te roepen. 

 

Bestuur 
1. Bestuursleden van KBO-Dinther staan geregistreerd als lid van KBO-Dinther. 
2. Het bestuur van KBO-Dinther bestaat uit 7 personen. 
3. Het bestuur heeft een inspanningsverplichting om bij het terugtreden van bestuursleden vervangende 

kandidaten voor te dragen. 
4. Andere kandidaten, niet door het bestuur voorgedragen, kunnen zich met handtekeningen van 

minimaal tien leden tot 24 uur voor de ledenvergadering schriftelijk kandidaat stellen. 
5. Nieuwe bestuursleden worden tijdens de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen 

gekozen. 



 

 

6. Bij een stemming over meerdere kandidaten voor het aantal in te vullen vacatures worden de leden 
met de meeste stemmen benoemd. 

7. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn daarna terstond herkiesbaar. 
In principe wordt uitgegaan van drie volledige periodes. 

8. Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij. In het schema nemen nieuwe bestuursleden altijd de 
plaats en periode in van het bestuurslid dat hij of zij vervangt. 

9. Het bestuur heeft minimaal een voorzitter, secretaris en een penningmeester, tezamen het dagelijks 
bestuur. Er is ook een vicevoorzitter. 

10. De functie van voorzitter behoeft de goedkeuring van de meerderheid van de leden tijdens de 
ledenvergadering. De andere functies worden in het bestuur verdeeld. 

11. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij alle andere zaken is dat mondeling.  
12. Bij schriftelijke stemmingen wordt tijdens de ledenvergadering een stemcommissie gevormd van twee 

leden. Bij stemmingen heeft ieder lid één stem. Stemmen zijn ongeldig als ze blanco zijn of op de een of 
andere wijze gemerkt of ondertekend zijn. Stemmen zijn ook ongeldig als op het stembiljet een of 
meerdere andere namen geschreven zijn van personen die niet gekozen kunnen worden. De secretaris 
zorgt tijdig voor identieke, gedrukte stembiljetten.  

 

Vrijwilligers 
1. Leden met een specifieke taak worden door het bestuur erkend als vrijwilliger van KBO-Dinther. 
2. Het bestuur vergadert eenmaal per jaar, in het najaar, met de vrijwilligers. 
3. Voor vrijwilligers van KBO-Dinther is een vrijwilligersverzekering van toepassing. 
  

Vergoedingen 
1. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen geldelijke vergoeding. 
2. Bij het uitoefenen van vrijwilligerstaken gemaakte kosten worden met overlegging van een kassabon 

vergoed. In specifieke gevallen worden met betrokkenen individuele afspraken gemaakt. 
3. Te maken kosten hoger dan € 100,00 behoeven vooraf goedkeuring van het bestuur. 
4. De km-vergoeding voor bestuurders en vrijwilligers, gemaakt voor het bijwonen van vergaderingen en 

dergelijke ten behoeve van KBO-Dinther, is € 0,25 per km. 
5. Er geldt geen km-vergoeding voor afspraken binnen Heeswijk-Dinther. 
 

Lief en Leed 
1. Bij een belangrijke bijeenkomst van een bedrijf, vereniging of stichting bepaalt het bestuur welke 

aandacht zij hieraan geeft. Afhankelijk van de uitnodiging kan dat het bijwonen van de bijeenkomst zijn 
of het sturen van een wenskaart. Het bijwonen doen we bij voorkeur met twee personen, zij nemen 
een attentie of een enveloppe met inhoud mee; 

2. Bij een belangrijke gebeurtenis van een lid of leden bepaalt het bestuur welke aandacht zij hieraan 
geeft. Afhankelijk van de uitnodiging (wel of geen kaart ontvangen) en de aard van de gebeurtenis 
(feestelijk of droevig) kan dat bijwonen zijn of het sturen van een wenskaart. Bezoeken doen we bij 
voorkeur met twee personen. Bij feestelijke gelegenheden nemen we een attentie of een enveloppe 
met inhoud mee.           

3. Vermeldingen van overlijden van leden komen in het maandblad. 
4. Vermeldingen van jubilea vanaf 50 jaar en belangrijke feestelijke gebeurtenissen zoals een 

onderscheiding komen als het bestuur op de hoogte is gesteld (achteraf) in het maandblad als 
betrokkenen daartegen geen bezwaar hebben. 

5. De ziekenbezoekgroep geeft aandacht aan ernstig zieke leden met een bezoek en een attentie. 
6. Leden die om gezondheidsredenen niet in staat zijn om aan KBO-activiteiten deel te nemen, worden in 

de kersttijd verrast met een attentie. 
7. Voor de waarde van de in deze paragraaf genoemde attenties en enveloppen met inhoud houdt het 

bestuur een lijst ‘Vergoedingenoverzicht KBO-Dinther’ bij. 
8. Het signaleren van Lief en Leed-gebeurtenissen doen we samen. Van alle leden verwacht het bestuur 

dat zij de Lief en Leed-gebeurtenissen doorgeven aan het bestuur of aan de ziekenbezoekgroep.  
 



 

 

Contributie 
1. Leden betalen contributie die jaarlijks wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering. 
2. De contributie wordt direct na de algemene ledenvergadering betaald, en bij voorkeur automatisch 

geïncasseerd. 
3. Leden die na 1 april lid worden betalen in dat jaar 75%, na 1 juli 50% en na 1 oktober geen contributie 

meer in dat jaar. 
 

Kascommissie 
1. Leden benoemen tijdens de algemene ledenvergadering de kascommissie voor een periode van twee 

jaar en ieder jaar wordt het langstzittende lid vervangen. 
2. Het initiatief voor de controle gaat uit van de penningmeester. Hij/zij nodigt de kascommissieleden uit. 
 
 

Ondertekening 
▪ Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 maart 2019 hebben de leden ingestemd met dit 

huishoudelijk reglement. Dit reglement verschilt van de eerste versie in maart 2018 doordat de 
paragraaf ‘Lief en Leed’ is toegevoegd. 
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