
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT – LEWENBORG ENERGIE VERENIGING (HR) 

Artikel 1 HR. Algemene bepaling  

Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten 

van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld bij notariële akte op  [datum] 

Artikel 2 HR. Aanvulling op de statuten, artikel 4 lid 2 Contributies 

1. Elk jaar wordt tegelijk met de vaststelling van de begroting voor een kalenderjaar door de 

Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributie vastgesteld. De leden worden 

gewezen op de manier waarop zij de contributie zelf over kunnen maken, en wel in de 

maand januari of februari. Leden die in de maanden oktober, november of december lid 

worden betalen pas contributie met ingang van het daarop volgende kalenderjaar. 

2. De contributie bedraagt met ingang van 2022: € … OF Het lidmaatschap van de 

vereniging is met ingang van 2022 gratis. 

3. Leden die dit wensen kunnen een vrijwillige donatie aan de vereniging overmaken. 

4. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als 

een lid na herhaalde schriftelijke aanmaning niet aan alle geldelijke verplichtingen heeft 

voldaan.  

5. Het bestuur heeft ook de mogelijkheid om leden van contributie vrij te stellen, mits daarvan 

achteraf anoniem verantwoording wordt afgelegd tegenover de Algemene 

Ledenvergadering. 

Artikel 3 HR. Aanvulling op de statuten, artikel 4 lid 1 onder b Donateurs en sponsoren 

1. Leden die, terwijl zij geen contributie verschuldigd zijn, toch vrijwillig een bijdrage 

betalen, worden beschouwd als donateur, zonder dat zij daardoor het stemrecht verliezen. 

2. Anderen, die gebruik maken van faciliteiten en activiteiten die de vereniging biedt kunnen 

ook vrijwillig een bijdrage betalen, en worden in dat geval beschouwd als donateur, terwijl 

zij géén stemrecht hebben in de vereniging. 

3. Organisaties met een aanverwant doel die de vereniging eenmalig of periodiek steunen 

kunnen met hun naam en/of logo worden vermeld op de site, terwijl zij géén stemrecht 

hebben in de vereniging. 

Artikel 4 HR. Aanvulling op de statuten, artikel 6 lid 1 Ledenregister(s) 

1. Om de kosten van de vereniging zo laag mogelijk te houden zullen oproepingen voor 

Algemene Ledenvergaderingen en informatie over andere activiteiten bij voorkeur worden 

verstuurd aan de bij de vereniging bekende e-mailadressen van de leden. 

2. Bij aanmelding kan een lid aangeven of het lid toestaat dat er gebruik gemaakt wordt van 

diens e-mailadres. 

3. Leden die om wat voor reden ook hun oproepingen voor Algemene Ledenvergaderingen en 

belangrijke activiteiten via de post wensen te ontvangen, kunnen dit bij aanmelding 

aangeven. 

4. De ledenlijst met daarop de aantekening wie elektronisch bericht mag ontvangen en wie 

per post wordt benaderd berust bij het bestuur. 

5. Alleen leden die er uitdrukkelijk in toestemmen worden met naam, adres, en e-mailadres 

vermeld op een gedeelte van de website dat alleen toegankelijk is voor leden, beschermd 

met een wachtwoord. 

Artikel 5 HR. Aanvulling op de statuten, artikel 7 Uitgesloten aansprakelijkheid leden 

1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging 

aangerichte schade.  

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de 

betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet 

door de betrokkene(n) wordt aangetoond.  

Artikel 6 HR. Aanvulling op de statuten, artikel 8 lid 1 onder b Schriftelijke opzegging 

1. Leden zijn lid voor steeds een periode van één kalenderjaar.  

2. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.  

3. Opzeggen kan schriftelijk vóór 1 december. Opzeggingen na 1 december worden 

behandeld als opzeggingen voor 1 december van het opvolgende jaar. 



 

 

Artikel 7 HR. Aanvullend op de statuten: Overige rechten en plichten van leden  

1. Bij toetreding als lid heeft men op aanvraag recht op een exemplaar van de statuten en het 

huishoudelijk reglement. Elk lid heeft toegang tot de verenigingstukken die op de website 

zijn gezet, inclusief statuten en huishoudelijk reglement. 

2. Leden hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten van de vereniging.  

3. Leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de Algemene 

Ledenvergaderingen.  

4. Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. 

Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te 

doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het 

onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft 

ingediend. 

5. De vereniging kan commissies of werkgroepen instellen en aan hen opdrachten 

verstrekken. 

Artikel 8 HR. Aanvulling op de statuten, artikelen 19 en 20 Besluitvorming ALV 

1. Behaalt bij een eerste stemming tussen personen niemand de volstrekte meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats. Wordt ook dan geen 

volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen 

die de meeste stemmen behaald hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt vóór 

de herstemming door loting bepaald, welke persoon van de herstemming is uitgesloten. 

Heeft ook na de herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan beslist 

opnieuw het lot wie van de twee niet is gekozen.  

2. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en 

over de wijze, waarop geloot zal worden.  

3. De voorzitter oordeelt over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeft 

genomen en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel. 

4. Indien onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de 

juistheid ervan wordt betwist, dan vindt, indien de meerderheid der vergadering dat 

verlangt, een herstemming plaats. Hiermee vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke 

stemming.  

Artikel 9 HR. Aanvulling van de statuten, artikel 37 Boekjaar 

Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het boekjaar legt het bestuur een begroting voor 

het komende jaar ter inzage voor de leden. 

Artikel 10 HR. Aanvulling van de statuten artikel 40 Kascommissie  

De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te 

doen. 

Artikel 11 HR. Aanvulling van de statuten artikel 50 Huishoudelijke reglementen  

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de 

algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 

van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.  

2. Het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, moet voor de 

leden toegankelijk zijn conform hetgeen in de statuten ten aanzien van de jaarstukken is 

bepaald. 

3. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan 

de leden.  

4. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in 

werking 14 dagen nadat de tekst van het reglement is gepubliceerd op de website.  

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato [datum] 

Namens het bestuur van de vereniging.  

 

De voorzitter:       De secretaris 


