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1.    De algemene ledenvergadering 
1.1  De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. 
1.2  De algemene ledenvergadering heeft tot taak: 
        a. kiezen van de leden van het bestuur 
        c. vaststellen van het verkiezingsprogramma 
        d. vaststellen van de begroting en het goedkeuren van de jaarrekening van de 
            vereniging 
        e. vaststellen van de volgorde van de kandidatenlijst voor de gemeenteraads-  
            verkiezingen 
        f. instellen van commissies zoals genoemd bij artikel 2.11 
        g. activeren van nieuwe leden 
        h. onderhouden van structurele contacten met de fractie en met de  
            vertegenwoordigers in de raadscommissies. 
1.3  De algemene ledenvergadering stelt het Huishoudelijk Reglement vast. Vaststelling en  
       eventuele wijzigingen dienen met een twee derde meerderheid van de aanwezige leden 
       aangenomen te worden.  
1.4  Het bestuur van de vereniging organiseert tenminste 2 keer per jaar een algemene 
       ledenvergadering. Deze dient plaats te vinden in een openbare vergaderlocatie.  
       De algemene ledenvergadering wordt minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk, dan  
       wel digitaal aangekondigd. 
1.5  De algemene ledenvergadering kan voor de behandeling van een specifiek thema 
       binnen vier weken bijeengeroepen worden op verzoek van:  
       - het bestuur, 
       - de fractie, 
       - 10% van de (stemgerechtigde) leden van de vereniging (met een minimum van vijf  
         leden).  
1.6  In de algemene ledenvergaderingen kunnen uitsluitend beslissingen worden genomen  
       ten aanzien van geagendeerde punten. Voorstellen hiertoe dienen uiterlijk een week  
       voor de vergadering bij het secretariaat te zijn ontvangen. 
       In spoedeisende gevallen kan een vergadering, indien hiertoe door twee derde deel van 
       de aanwezigen leden wordt besloten, agendapunten toevoegen. De voorzitter bepaalt 
       op welk moment de vergadering de aldus ingelaste agendapunten zal behandelen.  
1.7  De Jaarvergadering zal bij voorkeur in januari plaatsvinden.  
       De onderwerpen, die in deze vergadering zullen worden behandeld, zijn: 
       - goedkeuring van het financieel jaarverslag en decharge van het bestuur 
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       - verkiezing van de leden van de commissies 
       - terugkoppeling vanuit de commissies 
       - begroting voor het nieuwe verenigingsjaar 
       - de 5 jaren begroting 
       - vaststelling van de contributie voor het komende jaar 
       - benoeming van de bestuursleden 
       - bespreking van het politieke beleid  
       - ledenbestand en ledenwerving.  
1.8   In de algemene ledenvergadering zullen de volgende onderwerpen worden besproken: 
        - het bestaande politieke beleid van HBB, voortgang en eventuele politieke problemen 
        - politieke voorstellen van onze leden, beleidsaanpassingen 
        - aanbevelingen van commissie Denktank op voordracht van het bestuur 
        - vaststellen groslijst (geen ranking) van HBB leden voor de gemeenteraad 
        - stemming over de voorkeurlijst van toekomstige HBB gemeenteraadsleden 
        - vaststellen en goedkeuring van de definitieve HBB kandidatenlijst voor de  
          verkiezingen 
        - verkiezingsprogramma / manifest. 
1.9   Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen en hebben daar ieder 
        een stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk  
        daartoe gemachtigd ander lid, met dien verstande dat elk lid slechts een ander lid kan  
        vertegenwoordigen. 
1.10  Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Over alle  
         voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der stemmen, 
         voor zover de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet anders bepalen. Bij  
         staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
         Bij stemming over personen is hij/zij gekozen die de volstrekte meerderheid der  
         uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. 
         Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming  
         gehouden tussen personen die het hoogste en een na hoogste aantal stemmen  
         hebben verkregen en is hij/zij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid  
         der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de  
         stemmen staken, beslist het lot.  
1.11 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is   
         genomen is beslissend. Indien echter onmiddellijk nog tijdens de vergadering de  
         juistheid van het besluit wordt betwist, vind een nieuwe stemming plaats wanneer de  
         meerderheid der vergadering dit verlangt.  
1.12 De voorzitter heeft het recht een spreker het woord te ontnemen indien deze buiten  
         de orde van de vergadering gaat. Hij is gerechtigd het lid dat de orde verstoort, het  
         verder vergaderen te ontzeggen. Hij kan de vergadering verdagen of schorsen. 
         Indien de voorzitter meent dat aan een bepaald vraagstuk voldoende aandacht is  
         besteed, kan hij de discussie sluiten en overgaan tot stemmen, respectievelijk het  
         bespreken van het volgende agendapunt.  
1.13 De ledenvergadering benoemt tijdens de Jaarvergadering een commissie van  
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         tenminste twee leden, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het  
         afgesloten boekjaar. De commissie brengt jaarlijks tijdens de Jaarvergadering verslag uit 
         van haar bevindingen, met eventuele aanbevelingen. Indien de financiële rapportage en  
         verantwoordingen in orde zijn bevonden, zal de kascommissie de algemene  
         ledenvergadering aanbevelen de penningmeester decharge te verlenen. 
         Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te  
         verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en  
         inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.  
1.14 Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het financieel jaarverslag strekt 
         het bestuur tot decharge. 
2.      Het bestuur 
2.1    Het bestuur heeft tot taak: 
         a. het tenminste 2 keer per jaar bijeenroepen van de algemene ledenvergadering  
         b. het organiseren van politieke of maatschappelijke evenementen 
         c. het vertegenwoordigen van de vereniging zowel binnen de partij als daarbuiten 
         d. het zo nodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie 
         e. het verrichten van de overige bestuurlijke activiteiten. 
2.2    Het bestuur komt tenminste eens in de drie maanden bij elkaar. 
2.3    Het bestuur bestaat tenminste uit drie en maximaal uit 5 personen. 
2.4    De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het bestuur.  
2.5    Het bestuur leidt de vereniging en bezit de bevoegdheid beslissingen te nemen en 
         maatregelen te treffen die voor een goed en doeltreffend leiden van de dagelijkse  
         werkzaamheden ten nutte van de vereniging en haar leden wenselijk en noodzakelijk  
         zijn. 
2.6    De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt verdeeld: 
2.6.1 De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering van het bestuur, alsmede van  
         de ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid zal een der overige bestuursleden als leider  
         der vergadering optreden. Hij zorgt in het bijzonder voor de uitvoering van de door de  
         ledenvergaderingen en het bestuur genomen besluiten. Hij tekent na goedkeuring de  
         notulen van de vergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte,  
         maar kan dit geheel of gedeeltelijk delegeren aan andere bestuursleden. Hij is  
         verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de kieslijsten. 
2.6.2 De secretaris is verantwoordelijk voor het contact tussen het bestuur en de leden,  
         voor een goed functioneren van de commissies, voor de voorbereiding van de  
         vergaderingen van het bestuur en van de ledenvergadering. Hij is verantwoordelijk  
         voor de notulering van de vergaderingen en tekent na goedkeuring de notulen samen  
         met de voorzitter. Hij administreert het ledenbestand en geeft hiervan afschrift aan  
         de penningmeester. 
2.6.3 De penningmeester is verantwoordelijk voor het goede beheer van de  
         verenigingsfinanciën. Hij verzorgt na afloop van het boekjaar de jaarrekening,  
         de balans van het verstreken, alsmede de begroting voor het volgende boekjaar.  
         Een 5 jaren begroting zal worden toegevoegd. De administratie kan zo nodig zonder  
         opgaaf van redenen door de (overige) bestuursleden bij de penningmeester worden  



  
 
 

                       HEEMSTEEDS BURGER BELANG 
                         20 jaar betrokken lokale politiek 

 
 

www.heemsteedsburgerbelang.nl 

         ingezien. 
2.7   Bij ontstentenis van een bestuurslid wordt door het bestuur uit haar midden een  
         plaatsvervanger aangewezen.  
2.8   De bestuursleden worden voor de tijd van maximaal drie achtereenvolgende jaren door  
         de jaarlijkse algemene ledenvergadering gekozen uit de stemgerechtigde leden. 
         Zij die ter vervulling van een vacature tussentijds zijn benoemd, treden af op het tijdstip  
         waarop degenen, in wier plaats zij zijn gekomen, zouden hebben moeten aftreden. 
         In de oproep voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden aan de leden  
         bekendgemaakt de namen van de bestuursleden, die voor periodiek aftreden in  
         aanmerking komen, onder vermelding of zij zich al dan niet herkiesbaar stellen. 
         Voorts worden in die oproep, de namen genoemd van leden die door het bestuur  
         worden voorgedragen voor verkiezing tot uitbreiding van het aantal bestuursleden.  
2.9   De stemgerechtigde leden hebben eveneens het recht kandidaten te stellen, mits de  
         desbetreffende voordracht wordt ondersteund door tenminste 10 stemgerechtigde 
          leden. Deze voordracht moet schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend, waar 
          deze uiterlijk 7 dagen voor de dag van de vergadering moet zijn ontvangen.  
2.10  Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit  
          nodig achten, doch minimaal een maal per kwartaal.  
2.11  Het bestuur kan (eventueel op verzoek van de ledenvergadering), naast de  
          Kascommissie, commissies instellen die met het uitvoeren van bijzondere opdrachten 
          belast kunnen worden. 
2.11.1. De website en social media commissie. Deze commissie zal uit minimaal 2 leden  
              bestaan. 
2.11.2 de commissie Denktank. Dit adviesorgaan is ingesteld ter voorbereidding van een  
             aangepast HBB manifest, verkiezingsprogramma, beleid, en ledenwerving. De leden  
             worden benoemd een jaar na dato laatste verkiezingen. De commissie zal minimaal  
             uit 3 leden en maximaal 5 leden bestaan. Alle adviezen/voorstellen worden  
             voorgelegd aan het bestuur. De voorzitter van HBB roept de commissie bijeen. De  
             notulist wordt uit hun midden gekozen.  
2.12  De bestuursleden en commissieleden zijn ten aanzien van aan hen voor intern gebruik  
          getoonde gegevens tot geheimhouding verplicht. 
  
3.      Vergoedingen  
3.1    Individueel ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten, kunnen uit de  
          verenigingskas worden vergoed na inlevering bij de penningmeester van een  
          gespecificeerde en door de voorzitter gefiatteerde declaratie, mits die onkosten zijn  
          gemaakt met voorafgaande toestemming van de voorzitter. 
  
4.   Verkiesbare raadsleden 
Verkiesbaar voor de gemeenteraad zijn die leden die zich 10 weken voor de 
verkiezingsdatum bij het bestuur kandidaat hebben gesteld. In principe kunnen alleen leden 
worden voorgedragen als zij niet eerder twee opeenvolgende termijnen (2 x 4 jaar) deel 
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hebben uitgemaakt van de gemeenteraad. De algemene ledenvergadering kan hiervan 
afwijken bij meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen beslist het bestuur.  
  
5.   Groslijst 
Uiterlijk 8 weken voor de verkiezingsdatum stelt het bestuur een lijst op van leden die zich 
kiesbaar hebben gesteld en maakt deze lijst bekend aan de leden.  
  
6.   Voorkeurslijst  
Het bestuur stelt een voorkeurslijst samen, waarop de verkiesbare leden in een door haar 
voorgestelde volgorde zijn gerangschikt. De stemgerechtigde leden hebben eveneens het 
recht een voorkeurslijst samen te stellen, mits de betreffende voordracht wordt gesteund 
door tenminste 3 stemgerechtigde leden. Deze lijst moet schriftelijk bij het secretariaat 
worden ingediend, waar die bij voorkeur 21 dagen maar uiterlijk 7 dagen voor de dag van de 
vergadering moet zijn ontvangen. 
  
7.   Vaststelling kandidatenlijst 
Tijdens een (speciale) algemene ledenvergadering vindt een stemming plaats over de geldig 
ingediende 
voorkeurslijsten. De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt die lijst, die 
de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen verkrijgt. Indien geen van de 
lijsten die meerderheid verkrijgt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee 
lijsten die het hoogste en het een na hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien bij 
een tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 
  
8.   Zetelverdeling 
De bij de gemeenteraadsverkiezingen aan de vereniging toegevallen gemeenteraadszetels 
worden toegewezen aan de kandidaten in de volgorde waarin zij op de lijst voorkomen, met 
dien verstande dat een kandidaat die de persoonlijke kiesdeler heeft gehaald, in ieder geval 
gekozen is.  
  
9.   Schorsing lidmaatschap 
Een besluit tot schorsing van een lid wordt de betrokkene schriftelijk, met redenen omkleed, 
medegedeeld. Indien in geval van schorsing van een lid de gronden van deze schorsing 
blijven voortduren, althans gegronde vrees hiertoe bestaat, kan het betreffende lid door het 
bestuur uit zijn/haar lidmaatschap worden ontzet. 
  
10.   Contributie 
De contributie wordt jaarlijks, tijdens de Jaarvergadering, vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering. Betaling dient binnen 3 maanden te geschieden.  
  
11. Donaties / sponsoring 
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Donaties en/of sponsorgelden kunnen op verzoek van de schenker niet openbaar worden 
gemaakt. Behalve aan de voorzitter, die aan geheimhouding is gebonden. Het HBB 
Giftenreglement is van toepassing. 
  
12. Onvoorziene gevallen 
In gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, is de beslissing 
opgedragen aan het bestuur. 
  
Aldus vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van HBB te Heemstede op 21 
januari 2016.  
 
 


