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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
van de Wijkvereniging BERG en BOS 

 
Dit huishoudelijk reglement is op 7 september 2021 vastgesteld door de algemene 
vergadering van de Wijkvereniging en vormt aldus een leidraad voor haar Bestuur. 
 
Artikel 1. Belangenbehartiging 
 
Met ingang van 2021 is de Wijkvereniging voor wat betreft de dialoog, en de subsidie, 
met en van de Gemeente Apeldoorn aangewezen op nieuwe regelgeving, welke een 
bepaalde vorm van burgerparticipatie veronderstelt. De Wijkvereniging blijft haar rol 
daarin, ten behoeve van de wijk en haar bewoners, oppakken. 
 
Hierbij is de Wijkvereniging niet langer aangewezen als wijkraad; maar zou zij / haar 
bestuur nog steeds in een vroegtijdig stadium bij Gemeentelijk beleid (of voornemen 
daartoe), dat effect op de wijk en haar belangen heeft of zou kunnen hebben, 
betrokken dienen te worden. Dit vergt een zekere mate van “oplettendheid”. 
 
Mede in dat kader geldt: 
 

1. Dat het Bestuur een portefeuilleverdeling maakt, publiceert en handhaaft voor 
wat betreft de aandachtsgebieden waar de (voorziene) bestuursleden zich -
statutair of anderszins- mee bezig plegen te houden. 

2. Dat activiteiten van de Wijkvereniging slechts zijn de door het Bestuur, of 
door een orgaan zoals in de statuten genoemd, benoemde, geïnitieerde of in de 
statuten voorziene activiteiten.  

3. Dat door de Gemeente Apeldoorn gevraagde of gewenste activiteiten door het 
Bestuur in welwillende overweging worden genomen, waarbij de doelstelling 
en het beleid van de Wijkvereniging een bestuurlijke afweging vormen. 

 
Artikel 2. Kosten Wijkvereniging 
 
De kosten van de Wijkvereniging worden als uitgangspunt door haar zelf gedragen, 
waarbij de ledencontributies een belangrijke bate vormen. 
 
Zo mogelijk wordt jaarlijks een toevoeging gedaan aan het door de Wijkvereniging 
ingestelde Fonds deskundigenhulp, ten behoeve van eventuele (juridische) bijstand. 
Kosten komen hierop zo veel mogelijk in mindering. 
 
Het Bestuur, de penningmeester, zal -in acht genomen haar verplichtingen- prudent 
omgaan met de gelden beklemt in het Fonds en daarover in de jaarrekening 
verantwoording afleggen ter goedkeuring door de algemene vergadering. 
 
In de jaarrekening worden de kosten van het wijkblad voor zover mogelijk gedelgd uit 
de advertentie- en de subsidiebaten. In geval van overschot uit dien hoofde worden 
baten aan de algemene middelen toegerekend. 
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Artikel 3. Besluitvorming Bestuur 
 

1. Voorstellen van leden van het Bestuur worden onderling besproken. Bij de 
vervulling van hun taak richten zij zich op het belang van de Wijkvereniging. 

2. Leden van het Bestuur nemen niet deel aan beraadslaging of besluitvorming 
ingeval hij of zij daarbij een persoonlijk direct of indirect belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de Wijkvereniging. 

3. Besluiten van het Bestuur worden vastgelegd in notulen van de betreffende 
bestuursvergadering. 

4. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen 
(de helft plus 1). Bij het staken van de stemmen (de helft stemt voor en de 
helft stemt tegen) is het voorstel verworpen. 

5. Notulen van bestuursvergaderingen worden in de volgende 
bestuursvergadering geaccordeerd door de voorzitter en de secretaris. 

6. In notulen vastgelegde besluiten van het Bestuur kunnen worden uitgevoerd 
door leden van het Bestuur of daartoe aangewezen andere personen. 

7. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunnen de taken uitvoeren 
waarvoor zij (statutair) verantwoordelijk zijn.  

8. Hetzelfde geldt voor andere leden van het Bestuur, voor zover zij daartoe 
krachtens Bestuursbesluit gemachtigd zijn.  

 
De Wijkvereniging heeft afgesproken dat het bedrag / de waarde zoals bedoeld in 
artikel 14 lid 5 onderdeel I van de statuten is bepaald op € 5.000.  


