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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
van de  

Wijkvereniging BERG en BOS 
 
Dit huishoudelijk reglement is een leidraad voor het bestuur. 
 
Artikel 1. Rolverdeling wijkvereniging en wijkraad 
Introductie  
Gezien het feit dat de gemeente Apeldoorn de wijkraden een steeds grotere rol 
toebedeeld in het kader van haar stadsdeelbeleid, wordt het onderscheid tussen de 
wijkverenigingstaken en wijkraadtaken steeds ondoorzichtiger.  
 
Om duidelijkheid te scheppen zijn de volgende afspraken bepaald. 

1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen taken ten behoeve van de wijkvereniging 
en taken ten behoeve van de wijkraad. 

2. Daarvoor wordt jaarlijks, aan het begin van het jaar, een overzicht gemaakt van 
de verschillende taken waar het bestuur of verenigingsleden zich mee belasten. 

3. Alle door de wijkvereniging geïnitieerde of de in haar statuten voorziene 
activiteiten zijn taken van de wijkvereniging. 

4. Alle door de gemeente Apeldoorn gevraagde, veronderstelde en geïnitieerde 
activiteiten zijn taken van de wijkraad. 

 
Artikel 2. Kostenverdeling wijkvereniging en wijkraad  
Introductie 
Sinds de oprichting van de wijkvereniging worden de gemaakte kosten voldaan uit de 
contributie van de leden. Onderdeel van de kosten is een door de leden ingesteld fonds 
voor financiering van eventueel noodzakelijk geachte rechtsbijstand. 
Sinds een aantal jaren treedt de wijkvereniging ook op als wijkraad. Daarvoor draagt de 
gemeente bij aan de kosten die daarvoor worden gemaakt. Ten behoeve van de 
financiële verantwoording naar de leden en naar de gemeente onderhoud de 
wijkvereniging twee gescheiden begrotingen en afrekeningen.  
 
Om financiële duidelijkheid te scheppen zijn de volgende afspraken bepaald. 

1. Alle kosten van de taken van de wijkvereniging worden opgenomen in de 
begroting en afrekening van de wijkvereniging. 

2. Het onderhouden van een voldoend groot saldo voor het rechtsbijstand fonds 
maakt onderdeel uit van de begroting en afrekening van de wijkvereniging. 

3. Alle kosten van de taken van de wijkraad worden opgenomen in de begroting en 
afrekening van de wijkraad. 

 
Artikel 3. Taakverdeling in het bestuur. 

1. De voorzitter wordt in functie gekozen, zie artikel 11 van de statuten. 
2. Een secretaris en penningmeester worden door het bestuur gekozen, zie artikel 

13 van de statuten.  
3. Jaarlijks wordt door het bestuur alle overige taken, ten behoeve van zowel de 

wijkvereniging als de wijkraad, verdeeld over de bestuursleden. Deze 
taakverdeling wordt gepubliceerd op de website van de wijkvereniging – 
http://www.wijkbergenbos.nl 

 
Artikel 4. Besluitvorming in het bestuur 

1. Voorstellen van bestuursleden worden besproken en de besluiten van het 
bestuur daaromtrent vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.  

2. Bestuursbesluiten worden altijd genomen met meerderheid van stemmen. Bij 
staken van de stemmen is er geen sprake van een bestuursbesluit. 

3. Notulen bestuursvergaderingen worden na goedkeuring in een volgende 
bestuursvergadering getekend door de voorzitter en de secretaris. 
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4. In notulen vastgelegde besluiten kunnen formeel worden uitgevoerd door 
aangewezen personen. 

5. Bestuursleden kunnen zelfstandig besluiten nemen ten aanzien van de taken 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

6. Besluiten, zoals bedoeld in punt 5., kunnen in de bestuursvergadering alsnog 
worden gemeld, indien gewenst besproken en vastgesteld als bestuursbesluit.  

7. Bestuur is, naast wat in de ledenvergadering is afgesproken, bevoegd besluiten 
te nemen voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van 
investeringen voor een bedrag van maximaal € 3.500,-- 
 

Artikel 5. Rooster van aftreden van bestuursleden. 
1. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering van de 

wijkvereniging gekozen voor een periode van drie jaar, zie artikel 12 van de 
statuten. 

2. Bestuursleden kunnen voor meerdere perioden worden herkozen. 
 
Artikel 6. Contactgegevens leden van de wijkvereniging. 
Introductie 
Met moderne communicatiemiddelen als internet en e-mail heeft de wijkvereniging de 
mogelijkheid sneller en zorgvuldiger met individuele leden te communiceren. Zo kunnen 
indien gewenst gericht meningen worden gevraagd over zaken, die betrokken leden 
direct aangaan. Het is daarom van groot belang dat het vertrouwen van leden, die hun 
gegevens spontaan aanleveren, niet wordt beschaamd.  
 
Daarom zijn hierna duidelijke afspraken vastgelegd. 

1. Van alle leden van de wijkvereniging worden contactgegevens bijgehouden. 
2. De contactgegevens van de leden van de wijkvereniging kunnen worden gebruikt 

ten behoeve van: 
a. informatie voor de ledenadministratie. 
b. informatie voor innen – automatische afschrijving - van de jaarlijkse contributie 
voor het lidmaatschap. 
c. informatie om leden gericht te benaderen voor medewerking aan projecten die 
in het belang van deze leden worden georganiseerd. 

3. Voor alle door de leden verstrekte contactgegevens geldt dat deze enkel worden 
benut door de wijkvereniging en dat deze persoonsgegevens in geen enkele 
vorm aan derden ter beschikking worden gesteld. 

4. De contactgegevens bestaan uit: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-
mailadres en bankrekeningnummer. 

5. Andere, door leden verstrekte gegevens, bijvoorbeeld meningen of antwoorden 
gegeven tijdens een enquête, worden niet aan derden verstrekt, maar alleen 
gebruikt voor de afgesproken doel(en). 

 
 
Dit Huishoudelijk Reglement van de Wijkvereniging Berg en Bos, gevestigd in Apeldoorn 
bestaat uit 6 artikelen en is op 1april 2014 vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. 
 
 
De voorzitter     De secretaris 
 
Cees Kielstra     Peter Essink 
 

 
 
 

 


