Bijlage 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Huishoudelijk Reglement Coöperatieve Vereniging Drechtse Wind CDW U.A. Dit Huishoudelijk Reglement is
opgesteld conform de statuten van de Coöperatieve Vereniging Drechtse Wind CDW U.A.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In dit reglement wordt verstaan onder:
•

Algemene Vergadering(AV): het orgaan van de coöperatieve vereniging conform art. 9 van de statuten

•

Bestuur: het orgaan van de coöperatieve vereniging conform art. 13 van de statuten

•

Coöperatieve vereniging: Coöperatieve Vereniging Drechtse Wind CDW U.A

•

Leden: de leden van de coöperatieve vereniging conform art. 4 van de statuten

•

Huishoudelijk reglement: het onderhavige reglement.

ARTIKEL 2. FUNCTIE REGLEMENT
1.

Dit reglement geeft nadere voorschriften, zoals aangegeven in de statuten, en dient ter vastlegging van
interne procedures en werkafspraken.

2.

Dit reglement bevat geen artikelen in tegenspraak met de statuten en kan – op voordracht van het
bestuur - worden gewijzigd door een meerderheid van stemmen van de Algemene Ledenvergadering.

ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP
1.

De coöperatieve vereniging kent leden..

2.

Het lidmaatschap van de coöperatieve vereniging wordt verworven overeenkomstig de statuten van de
coöperatieve vereniging.

3.

Door het aanvaarden van het lidmaatschap onderschrijft het nieuwe lid de doelstellingen van de
Coöperatieve Vereniging en de voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap.

4.

Voor leden wordt een register bijgehouden waarin de (bedrijfs)naam, de personalia, de adresgegevens,
waaronder het e-mailadres,. Tevens worden daarin opgenomen het bankrekeningnummer, de datum van
aanmelding en de datum van uitreding.

5.

Bij verandering van de gegevens is het lid verplicht dit terstond aan de secretaris te melden.

ARTIKEL 4. CONTRIBUTIE/INLEG
1.

De leden zijn een jaarlijkse vergoeding verschuldigd aan de coöperatieve vereniging nadat deze is
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur oprichting bepaalt op10
euro per jaar)

ARTIKEL 5. TAKEN/BEVOEGDHEDEN BESTUUR
1.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de coöperatie, de toepassing van de verplichtingen
verbonden aan het lidmaatschap van Coöperatieve Vereniging Drechtse Wind CDW U.A, naleving van

de statuten en reglementen, beheer van geldmiddelen en uitvoering van genomen besluiten. Het is van
al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.
2.

Het bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar.

3.

Besluiten in het bestuur dienen te worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

4.

Het bestuur is belast met de uitleg van dit reglement en van alle regels en bepalingen en heeft het recht
dispensatie te verlenen behalve van die bepalingen waarin de beslissing aan de algemene
ledenvergadering is overgelaten. Het beslist verder in alle gevallen waarin door de statuten en dit
reglement niet is voorzien.

5.

Het bestuur is in overleg met de Stichting Drechtse Stromen verantwoordelijk voor tijdige werving van
kandidaten voor vacatures in het bestuur.

ARTIKEL 6. GOEDKEURING VAN BESTUURSBESLUITEN
Besluiten van het bestuur behoeven instemming van de algemene vergadering voor besluiten strekkende tot:
a.

Winstuitkering of uitkering uit de winst aan derden;

b.

het vaststellen van reglementen van de coöperatieve vereniging;

c.

vaststelling begroting en jaarrekening.

d.

Vaststellen beleidsplan van coöperatieve vereniging Drechtse Wind

e.

Vaststellen van de hoogte van het bedrag waarvoor de aanwijzing van een tweede bestuurslid naast de
penningmeester vereist is bij opnemen van gelden of het beschikken over een krediet bijeen
bankinstelling

ARTIKEL 7 ALGEMENE VERGADERING
1.

Het bestuur verstuurd de uitnodiging voor de Algemene Vergadering uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan
de vergadering op behoudens anders geregeld in de statuten.

2.

De uitnodiging omvat minimaal de agenda, locatie en tijdstip van de vergadering.

3.

Wanneer er concrete voorstellen worden voorgelegd of stukken ter instemming worden geagendeerd
worden deze ook uiterlijk 10 dagen voor de vergadering toegestuurd.

4.

De uitnodiging voor de vergadering kan per email worden verstuurd.

5.

Tijdens de algemene vergadering hebben sympathisanten ook toegang. Zij hebben spreekrecht en geen
stemrecht.

6.

Ieder lid heeft één stem. Een lid kan een ander lid machtigen hem op de vergadering te
vertegenwoordigen.

ARTIKEL 8 FINANCIELE COMMISSIE
1. Op de algemene vergadering wordt ieder jaar uit de leden voor de periode van een jaar een
ﬁnanciële commissie benoemd. De commissie bestaat uit twee personen die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur.
2. DE commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichLng en brengt
aan de algemene vergadering verslag van heer bevindingen uit.

ARTIKEL 9 WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
ledenvergadering, mits het voorstel voor wijziging woordelijk bij de agendastukken is
gevoegd.
2. Wijzigingen kunnen worden aangebracht als ten minste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen voor het voorstel is.

