
Huishoudelijk Reglement van Vereniging Plaatselijk 
Belang Oudemirdum 

 
Het Plaatselijk Belang is gevestigd te Oudemirdum en opgericht op 17 februari 1926. 
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp 
Oudemirdum en omstreken en het behartigen van de belangen van haar inwoners. 
Alles in de ruimste zin van het woord. 
 
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten welke bij notariële akte zijn 
vastgelegd. 
 
Vereniging Plaatselijk Belang Oudemirdum heeft een dagelijks bestuur. 
 
1. SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR : 
- Voorzitter 
- Secretaris 
- Penningmeester  
- 4 Medebestuursleden 
 
Het streven is om een oneven aantal bestuursleden te hebben in verband met stemmen. 
 
Het handelen van een bestuurder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk 
is. 
Nagestreefd  wordt om de ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden. Dat is 
mede een taak van de penningmeester. 
 
1.1 aftreden 
Er is een rooster voor het aftreden van de bestuursleden vastgesteld. In principe zit 
iemand 4 jaar in het bestuur. Het rooster is zo opgesteld dat er geen situatie ontstaat 
waarop het hele bestuur vervangen moet worden. 
Conform het rooster van aftreden worden bestuursleden wel of niet voorgedragen voor 
herverkiezing. Bestuursleden  hebben tevoren aangegeven een eventuele verkiezing te 
accepteren.  
 
1.2 vacatures 
Bij vacatures stelt het bestuur een kandidaat voor. Op de uitnodiging voor de Algemene 
Vergadering waar de bestuursverkiezing op de agenda staat, wordt de kandidaatsstelling 
vermeld en wordt aangegeven hoe tegenkandidaten gesteld kunnen worden. 
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk op de dag voorafgaand aan de Algemene 
Vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 
 
1.3 kascommissie 
De kascommissie bestaat uit 2 personen. Ieder jaar wordt een van hen vervangen door 
een nieuw commissielid. Ze mogen geen familie zijn van de bestuursleden. 
 
1.4 vergaderen 
Eens per maand wordt er vergaderd door het dagelijks bestuur, met uitzondering van de 
maand augustus.  
Deze vergaderingen zijn niet openbaar voor leden, tenzij het dagelijks bestuur anders 



beslist. Voor het bijwonen dienen leden zich vooraf te melden bij de secretaris. 
2. DECLARATIES 
Bestuursleden die kosten maken m.b.t. uitgaven voor de vereniging, mogen deze kosten 
declareren bij de penningmeester. 
In geval van twijfel wordt het geval voorgelegd aan het bestuur waarna deze tot  
besluitvorming over gaat.  
- De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden  
vergoed. 
- Een declaratie wordt ingediend door overlegging van de originele nota. 
 
3. LIDMAATSCHAP 
Het lidmaatschap houdt in dat men 4x per jaar It Pompeblêd ontvangt.  
De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.  
Leden worden ieder jaar uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. 
 
4. INFORMATIE 
De communicatie verloopt doorgaans via It Pompeblêd, de website of via de Algemene 
Ledenvergadering. Leden kunnen - indien nodig - informatie inwinnen via het secretariaat. 
 
Het privacy reglement staat op de website net als het huishoudreglement Plaatselijk 
Belang Oudemirdum. Statuten zijn in te zien via de bestuursleden. 
 
5. ALGEMENE LEDENVERGADERING 
1x per jaar legt het Plaatselijk Belang verantwoordelijkheid af aan zijn leden.  
De aankondiging geschied via het Pompeblêd waar ook de agenda in geplaatst wordt. Zo 
ook de notulen van de vorige vergadering. Tijdens de Algemene ledenvergadering wordt 
het algemene en financiële jaarverslag voorgelezen. 
 
5.1 stemmen 
Bij stemming tijdens de algemene ledenvergadering is slechts 1 persoon per huishouden 
stemgerechtigd. Indien er meerdere gezinsleden op het zelfde adres lid zijn, dan mogen 
ook zij hun stem uitbrengen. 
 
Indien er nieuwe bestuursleden gekozen moeten worden dan wordt er gestemd middels 
hand opsteken, zijn er meerdere kandidaten dan wordt er gestemd met briefjes. 
  
6. OVERIGE 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 

7. DATUM VAN INGANG 
Het huishoudelijk reglement treedt in werking in op 01 januari 2020. 
 
Oudemirdum, 26 juni-2019 
 


