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Reglement van de buurtvereniging ’t Spoor  
  

Naamgeving en oprichting:  

De naam van de vereniging, opgericht in 1938, luidt: Buurtvereniging ’t Spoor.  

  

Doel:  

1. De vereniging heeft ten doel de bevordering en het in stand houden van een optimaal 

leefklimaat, benevens de behartiging van de belangen en de integratie in de boxmeerse 

samenleving van onze buurtleden.  

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:  

a. Het behartigen van algemene buurtbelangen.  

b. Het bevorderen van een goede verstandhouding tussen haar leden onderling en tussen 
haar leden en plaatselijke overheden, andere instellingen en andere verenigingen.  

c. Het bevorderen en organiseren van activiteiten.  

d. Het instellen van commissies/werkgroepen.  

e. Het stimuleren van deelneming aan door haar of anderen georganiseerde evenementen.  

f. Het zo goed mogelijk informeren van haar leden omtrent de werkzaamheden en 

activiteiten van de vereniging.  

  

Leden:  

1. Leden van de vereniging zijn zij, die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld of 

door het bestuur zijn aangeworven.  

2. De leden zijn verplicht tot het betalen van een contributie, welke jaarlijks op de algemene 

ledenvergadering wordt vastgesteld.  

3. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:  

a. Door opzegging bij het bestuur van de vereniging.  

b. Door royement, door het bestuur, wanneer een lid handelt in strijd met dit reglement.  

4. Gezinsleden van de leden hebben, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, 

dezelfde rechten als de leden. Wat voor gezinsleden geldt, geldt eveneens voor leden van 

andere samenlevingsvormen, tenzij het bestuur in een bepaald geval anders beslist.  

5. Enkel als partners, dit in tegenstelling tot overige gezinsleden, van leden in het 

verenigingjaar 65 jaar of ouder zijn wordt ook het rechts op contributiereductie toegepast.  

  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bestuur:  

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden.  

2. Bestuurleden worden voor een termijn van drie jaar gekozen uit de leden der vereniging 

op de ledenvergadering.  

3. Elk jaar, met ingang van het derde bestaansjaar, treden tenminste twee en tenhoogste drie 

leden van het bestuur af, met dien verstande dat nimmer de voorzitter en de secretaris 

tegelijk, als onherkiesbaar, kunnen aftreden als geen nieuw te benoemen bestuurlid één 

van deze functies direct kan vervullen. De leden die aftreden zijn terstond herkiesbaar.  

4. De bestuursleden verdelen onderling de functies.  

5. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde gedurende de algemene ledenvergadering van zijn 

functie worden ontheven als één of meerdere aanwezige leden, welken tot ontheffing vóór 

stemden, direct zitting kunnen nemen in het bestuur. Het besluit tot ontheffing wordt 

genomen in een algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.  

6. Het bestuur is, behoudens het overige in dit reglement bepaalde, belast met het besturen 

van de vereniging en de uitvoering van de door de algemene ledenvergadering genomen 

besluiten.  

7. Bij in gebreke blijving van benoeming volgt toewijzing op anciënitiet (dienst/leeftijd).  
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Geldmiddelen:  

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:  

Contributies van de leden, schenkingen, sponsoring en andere baten.  

  

Commissies/werkgroepen:  

1. Door het bestuur van de vereniging kunnen één of meer commissies/werkgroepen worden 

ingesteld.  

2. Alle leden kunnen deel uitmaken van deze commissie(s)/werkgroep(en). In iedere 

commissie/werkgroep neemt, in principe, tenminste één bestuurslid zitting.  

3. Voorzitter; lief&leed, nieuwe leden. Secretaris; ledenadministratie, bezorgers, 

media/boekje/site. Penningmeester; fondsenwerving, adverteerders.  

  

 

 



 

 

 

 
Ledenvergadering:  

1. Uiterlijk in het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar wordt een algemene 

ledenvergadering gehouden. De leden krijgen hiervan uiterlijk veertien dagen van te voren 

schriftelijk bericht.  

2. De agenda van deze algemene ledenvergadering dient eveneens tenminste tien dagen voor 

de vergadering in het bezit te zijn van de leden.  

3. In deze algemene ledenvergadering komen in ieder de volgende onderwerpen aan de orde:  

a. Het verslag van de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar.  

b. Schriftelijk rekening en verantwoording af leggen door de penningmeester over het 

beheer van de gelden in het afgelopen jaar, na controle door de kascommissie.  

c. Benoeming van een kascommissie, welke bestaat uit twee leden, die geen deel mogen 

uitmaken van het bestuur en waarvan ieder jaar één lid aftredend is.  

d. Vaststelling van de contributie.  

e. Verkiezing van bestuursleden.  

4. het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering uit te schrijven indien tenminste 

vijftien betalende leden, op behoorlijke gronden, daar schriftelijk om vragen.  

  

Kandidaatstelling:  

Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich tenminste één week voor de aanvang van de 

vergadering bij de secretaris te hebben aangemeld.  

  

Stemrecht/besluitvorming:  

1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering.  

2. Ieder aanwezig lid van 16 jaar en ouder heeft één stem.  

3. Alle besluiten worden genomen bij een méér dan 2/3-meerderheid van stemmen.  

4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.  

5. Blanco stemmen worden beschouwd als onthoudingen.  

6. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij de voorzitter besluit een tweede 

stemming te houden.  

  

Reglementwijziging en ontbinding:  

1. Besluiten tot wijziging van het reglement kunnen worden genomen in een algemene 

ledenvergadering met meerderheid van stemmen.  

2. Besluit tot ontbinding van de vereniging kan eveneens in een algemene ledenvergadering 
worden genomen met meerderheid van stemmen. Een daartoe strekkend voorstel dient 
echter ten minste drie weken voor de vergadering aan de leden te worden medegedeeld.  

  

Slotbepaling:  

In alle gevallen waarin het reglement niet - of slechts deels - voorziet, beslist het bestuur.  
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