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Huurders Vereniging Oosterhout 
 

 

 

Het Bestuur 

 

Artikel 1. 

1. Het bestuur is gehouden aan hetgeen is omschreven in de statuten en in dit reglement. 

 

Artikel 2. 

1. Het rooster van aftreden is geregeld in de statuten. 

2. Het rooster van aftreden wordt na iedere verkiezing of mutatie aangepast. 

 

Artikel 3. 

1. De voorzitter, vicevoorzitter, de secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur 

van de vereniging. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter, de secretaris of de 

penningmeester treden hun vervangers, zo die er zijn, in hun plaats. 

2. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van besluiten de besluiten van het bestuur 

en van de algemene ledenvergadering. 

3. In gevallen waardoor tijdige besluitvorming door het bestuur onmogelijk wordt, is het 

dagelijks bestuur bevoegd besluiten te nemen. Dit is ter beoordeling van het dagelijks 

bestuur. Voor het te nemen besluit is eenstemmigheid van het dagelijks bestuur vereist. Het 

dagelijks bestuur doet van besluiten als bovenstaand bedoeld,  in de volgende 

bestuursvergadering mededeling aan het bestuur. 

4. De penningmeester beheert de financiën. De penningmeester is bevoegd om gelden tot een 

bedrag van € 1000,= per transactie uit te geven. Voor bedragen boven € 1000,= dient hij/zij 

vooraf toestemming te hebben van het bestuur.  

5. Voor transacties voor de vaste exploitatie zoals rekeningen voor energie, water, telefoon, 

heffingen, woonbond, lidmaatschappen, verzekeringen en dergelijke zijn eerder genoemde 

limieten niet van toepassing in verband met de continuïteit. Tevens zijn deze limieten niet 

van toepassing op transacties tussen bankrekeningen welke ten name staan van de HVO 

 

Wijziging huishoudelijk reglement 

 

Artikel 4. 

1. In het huishoudelijk reglement kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit 

van bestuur. 
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Instellen commissies  

 

Artikel 5. 

1. Het dagelijks bestuur is bevoegd commissies in te stellen. 

2. Vanuit het bestuur dient een bestuurslid zitting te nemen in de door het bestuur ingestelde 

commissie. Het bestuurslid dat is aangesteld vanuit het bestuur in een commissie is tevens 

automatisch de voorzitter van genoemde commissie. 

3. De voorzitter van betreffende commissie is bevoegd leden aan te werven. Externe/interne 

deskundigen kunnen met instemming van het bestuur, tijdelijk plaatsnemen in een 

commissie.  

Adviseurs 

 

Artikel 6. 

1. Het bestuur is bevoegd om adviseurs te benoemen voor een bepaalde of onbepaalde tijd. 

2. Het bestuur kan een adviseur op basis van zijn deskundigheid afvaardigen naar een of 

meerdere commissies.  

3. Het bestuur kan het advies van een adviseur opvolgen of naast zich neerleggen. 

4. Het bestuur is kan een adviseur ontheffen van zijn adviseurschap. 

 

Afvaardigingen 

 

Artikel 7. 

1. Het bestuur is kan bestuursleden verzoeken om de vereniging af te vaardigen in andere 

overlegorganen.  

2. Deze afgevaardigden dragen in die overlegorganen de standpunten van de HVO uit. 

3. De afgevaardigden brengen verslag uit aan het bestuur. 

 

Overlegstructuur van de vereniging 

 

Artikel 8. 

1. Overleg op lokaal niveau tussen het bestuur van de HVO en Thuisvester vindt tenminste 5 

maal per jaar plaats. 

2. Overleg in het CIZO(centraal overleg huurdersverenigingen)vindt tenminste 4 maal per jaar 

plaats. In dit overleg zijn twee leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordiger. 

 

Slotbepaling 

 

Artikel 13. 

1. In die gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het 

bestuur. 

 

Opgemaakt te Oosterhout  ---,---,---- 

 

Voorzitter         Secretaris.   


