
Concept Huishoudelijk Regelement Buurtvereniging Bergkwartier         3 januari 2021 
 
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten en dient door de ALV goedgekeurd  te 
worden. Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement worden gepubliceerd op de website 
(www.bvbergkwartier.nl). 
 
Doel. 
Artikel 1. 
 

1. De buurtvereniging heeft tot doel te zorgen voor een veilig, aangenaam leefklimaat  in de 

buurt waar zij gevestigd is. 

2. Dit doel kan o.a. bereikt worden door: 

a. Contact te leggen met de gemeente of andere organisaties over zaken waar de 

bewoners verstoring van het leefklimaat ondervinden.  

b. Het organiseren van-, deelnemen aan-, en medewerking verlenen aan festiviteiten 

  in de meest uitgebreide zin; zoals borrels in bv De Vlindertuin.  

c. Andere activiteiten voor de verbetering van de gemeenschapszin.  

3. Het huidige gebied van de buurtvereniging beslaat de onderstaande straten: Bergschild, 

Menstraat, Rijkmanstraat, Muntengang, Achter de Muren, Kerksteeg, Sassenstraat. 

4. Uitbreiding van de Buurtvereniging Bergkwartier met andere straten dan de huidige kan 

overwogen worden. Als dit aan de orde is en moet worden voorgelegd aan de ALV.   

5. Twee keer per jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden. In deze Algemene 

Vergadering  worden alle ter zake doende items door de leden en het Bestuur besproken. 

Dit wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering. Er wordt een uitzondering op deze 

regel gemaakt als regeringsmaatregelingen dit niet toestaan.  

Commissies. 

Artikel 2. 

1. Leden en bestuur kunnen commissies oprichten voor bepaalde activiteiten die vanuit de 

buurtvereniging georganiseerd worden. De commissie dient altijd verantwoording aan het 

bestuur af te leggen. 

2. Commissies die geld nodig hebben dienen dit van tevoren bij het bestuur aan te vragen.   

3. Een bestuurslid is contactpersoon voor een commissie  

4. De commissie Vlindertuin is een zelfstandige commissie met als doel een zorgvuldig beheer 

en onderhoud van de openbare tuin gelegen aan het Bergschild. 

De commissie bestaat uit bewoners van het Bergkwartier die actief betrokken zijn bij het 

beheer en onderhoud van de Vlindertuin. 

Als zelfstandige commissie maakt zij geen gebruik van de algemene middelen van 

Buurtvereniging Bergkwartier. 

Het bestuur van Buurtvereniging Bergkwartier is verantwoordelijkheid voor het financieel 

toezicht op de inkomsten en uitgaven van de commissie Vlindertuin en zal hiervan als 

zodanig jaarlijks verslag doen aan de vereniging. 

 

Lidmaatschap. 

Artikel 3. 



1. Gewone leden:  Alle bewoners binnen de straten (gebied) waar de BV Bergkwartier 

actief is kunnen lid worden met dien verstande dat er slechts 1 lidmaatschap per adres 

mogelijk is dat voor alle bewoners op dat adres geldig is. 

2. Buitengewone leden: Dit zijn bedrijven die gevestigd binnen de straten (gebied) waar de BV 

Bergkwartier actief is en kunnen door 1 persoon vertegenwoordigd worden. Indien een 

bewoner op hetzelfde adres woont als het bedrijf gevestigd is, dan is buitengewoon 

lidmaatschap niet mogelijk. 

3. Als lid kan men worden toegelaten na aanmelding bij een bestuurslid en het voldoen van de 

contributie voor het lidmaatschap voor het desbetreffende verenigingsjaar.  

4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van het desbetreffende jaar. 

5. Het aanmeldingsformulier staat ook op de website van de vereniging of kan worden 

aangevraagd bij de secretaris van de vereniging. De afhandeling van het lidmaatschap 

geschiedt altijd via het secretariaat (secretaris@bvbergkwartier.nl).  

6. Bij aanmelding dient men de volgende gegevens te verstrekken: 
a. Naam,  
b. Adres 
c. Namen overige bewoners op het adres  
d. Bij kinderen de geboortedatum  
e. Een E-mail adres. 

7. Het lidmaatschap eindigt door: 
opzegging, overlijden, uitsluiting.  
a. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan geschieden door dit kenbaar te maken 

aan een bestuurslid (kan mondeling) of/en per E-mail. 
b. Uitsluiting kan door het Bestuur worden uitgesproken wanneer: 

i.  Het lid in strijd met de regelementen of besluiten van het Bestuur handelt of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

ii. Het lid de geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. 
iii. Het Bestuur stelt het uitgesloten lid zo spoedig mogelijk in kennis met opgaaf van 

reden(en). 
 
Persoonsgegevens en Privacy 
Artikel 4. 
 

1. BV Bergkwartier hecht veel waarde aan de privacy van de leden. Hoe wij met de 
persoonsgegevens staat omschreven in het document Privacy Statement Buurvereniging 
Bergkwartier. 

2. Het document Privacy Statement Buurvereniging Bergkwartier kan op verzoek van de ALV , 
het bestuur of als gevolg van nieuwe wetgeving worden aangepast.  
 

 
Bestuur. 
Artikel 5. 

 
1. Het Bestuur van de vereniging wordt samengesteld uit leden die daarvoor in aanmerking 

(willen) komen waarbij naar zoveel mogelijk naar een juiste afspiegeling van bewoners wordt 
gestreefd. 

 
 
Contributie 



Artikel 6. 
 

1.  Ieder lid betaalt een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de 
Algemene Vergadering. 

2. De jaarlijkse contributie kan worden voldaan d.m.v.: Overschrijving op reke ningnummer 
van de buurtvereniging. 

3. De leden worden tijdig op de hoogte gebracht door het Bestuur wanneer er contributie 
betaald moet worden. 

 
Aansprakelijkheid 
Artikel 7. 
 

1. Het Bestuur en commissie leden kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden indien bij 
activiteiten van de Buurtvereniging personen geschaad worden. Leden en eventuele 
introducees blijven altijd zelf aansprakelijk voor eigen gedrag. 

  
Wijziging Huishoudelijk Regelement. 
Artikel 8. 
 

1. Goedkeuring van het huishoudelijk regelement geschiedt bij besluit van de Algemene 
Vergadering met 60% meerderheid van stemmen. 
 


