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Art.1

Aard en doel huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement beschrijQ binnen de werkingssfeer van de statuten de regelgeving in
relaCe tot zaken van bestuurlijke huishoudelijke aard, zoals
-

procedures ten aanzien van de ledenvergadering;

-

stemprocedures en procedures bij kandidaatstelling en verkiezingen;

-

rechten en plichten van de leden, kieslijst kandidaten, frac=eleden, bestuursleden.

Beschrijving parCjorganisaCe; opzet van het huishoudelijk reglement
De par=jorganisa=e wordt beschreven en procedures vastgelegd. Ook het onderlinge verband tussen
organisa=eonderdelen en tussen verschillende par=jac=viteiten, voor zover van belang voor het
func=oneren van de par=j.
Art. 2 Doel van de vereniging
Doel van de PoliCeke parCj Burger Belangen Moerdijk / BBB Bondgenoot
BBM / BBB Bondgenoot stelt zich ten doel om in de lokale poli=ek de belangen van de burgers van de
gemeente Moerdijk te behar=gen
OrganisaCeonderdelen.
BBM / BBB Bondgenoot bestaat uit de volgende organisa=eonderdelen: Frac=e, bestuur en leden. De
par=jfrac=e bestaat uit gekozen leden van de kieslijst( raadsleden) en niet gekozen leden
(commissieleden). Wethouders zijn geen frac=eleden.
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Art. 3 Lidmaatschap
Aanmelding en toelaCng van nieuwe leden
De aanmelding van nieuwe leden geschiedt bij het par=jsecretariaat. Ingangsmoment stemgerech=gd
lidmaatschap. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de contribu=e.
Duur en beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in voor onbepaalde =jd. Het lidmaatschap eindigt na schriMelijke opzegging of
door overlijden. Contribu=es worden niet geres=tueerd. Indien er een opzegging (anders dan door
onvoorziene omstandigheden zoals bijv. ziekte) plaatsvindt in de periode tussen de twee
gemeenteraadsverkiezingen van een raadslid, burgerraadslid of wethouder, is het raadslid,
burgerraadslid of wethouder de door de in de ledenvergadering vastgestelde bijdrage, nog voor 3
maanden verschuldigd aan BBM / BBB Bondgenoot.
ContribuCe en stemrecht
Een par=jlid dient maandelijks of per trimester de contribu=e te voldoen. Leden die niet aan hun
contribu=e verplich=ng hebben voldaan op het moment van een ledenvergadering, hebben op de
ledenvergadering geen stemrecht. Stemrecht is eerst geldig 1 maand na ontvangst van de betaling
voor het lidmaatschap.
Schorsing of royement van een lid.
Het bestuur kan tot schorsing of royement van een lid besluiten, wanneer een lid handelt in strijd
met de statuten, huishoudelijk reglement of besluiten van de par=j. Het bestuur beoordeelt of
hiervan sprake is en stelt het lid hiervan schriMelijk op de hoogte. Het lid kan binnen een maand na
ingang beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering. Verwerping van een schorsing of
royement vereist een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. In de
beroepsperiode blijM de schorsing of het royement van kracht.
Art. 4 Leden contribuCe en stemrecht
De parCj kent de volgende leden:
-

contribu=e betalende leden, die aan hun contribu=e verplich=ngen hebben voldaan

-

ereleden (leden met een bijzondere verdienste voor de par=j) met vrijstelling van contribu=e

-

gezinsleden, meer dan twee leden per gezin, op gezinsleden is een gezinscontribu=e van
toepassing

-

junior leden, dit zijn leden jonger dan 18 jaar. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden doch
kunnen niet op de kieslijst worden geplaatst.

Introducés
Leden kunnen, mits dit vooraf aan de vergadering is gemeld bij de voorziVer, een niet-lid voor de
vergadering introduceren. Introducés mogen slechts als toehoorder aan de ledenvergaderingen/
frac=evergaderingen deelnemen.
4

Donateurs
Donateurs kunnen aan hun donateurschap geen rechten ontlenen, ook geen stemrecht. Wel kunnen
ze desgevraagd een uitnodiging ontvangen om als toehoorder op een ledenvergadering aanwezig te
zijn en aan de discussie deel te nemen. Ter voorkoming van belangenverstrengeling kan de voorziVer
bepalen, dat donateurs bij speciﬁeke vergaderingen of delen daarvan niet aan de discussie mogen
deelnemen.
Hoogte van de contribuCe
Op het voorstel van het bestuur stelt de algemene ledenvergadering jaarlijks de hoogte de contribu=e
vast.

Art. 5 Media
Social media en/of persberichten aangaande de par=j en poli=ek zijn alleen toegestaan door de
voorziVer van het bestuur en/of frac=evoorziVer of een, door het bestuur, aangewezene.

Art. 6 Algemene ledenvergadering
Statuten algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is de hoogste besluitvormende orgaan van de par=j
Aanbrengen van voorstellen en besluiten
Voorstellen worden ter stemming ingebracht door het bestuur of op ini=a=ef van een of meerdere
leden.
Openbare en gesloten ledenvergaderingen
De ledenvergaderingen zijn in beginsel openbaar. Op voorstel van het bestuur kan de
ledenvergadering besluiten een vergadering voor een of meerdere onderdelen achter gesloten
deuren te doen plaats vinden.
Oproeping
Het bestuur roept de leden in vergadering bijeen met vermelding van datum, =jds=p en plaats, met
agenda en bijbehorende stukken. Het aantal dagen tussen verzenddatum en vergaderdatum bedraagt
tenminste 10 dagen, behalve frac=evergaderingen. (deze zijn a\ankelijk van de ingekomen stukken.)
Oproep op iniCaCef van meerdere leden
Wordt door tenminste 30% van de stemgerech=gde leden verzocht om een algemene
ledenvergadering, dan schrijM het bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand een
vergadering uit met een op schriM gestelde mo=vering en opgave van de te agenderen onderwerpen.
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Art. 7 Stemming in de vergadering
Besluitvorming bij meerderheid van stemmen
De besluiten van de ledenvergadering worden met een meerderheid van stemmen gerekend over de
ter vergadering aanwezige stemgerech=gde leden.
Staken van de stemmen
Bij het staken van de stemmen wordt opnieuw gestemd. Indien wederom de stemmen staken, is het
voorstel verworpen.

Stemming over zaken, personen en vertrouwelijke zaken
Over zaken wordt mondeling gestemd. Over personen en vertrouwelijke zaken, ter beoordeling van
het bestuur, wordt schriMelijk gestemd.
Stemmen bij afwezigheid
Bij afwezigheid geen stem.

Art. 8

Jaarverslagen en begroCngen

De algemene ledenvergadering neemt kennis van:
-

het jaarverslag van de van de ac=viteiten van de frac=e in de gemeenteraad , de
raadscommissies en daarbuiten.

-

het jaarverslag van de ac=viteiten van het bestuur .

-

zij stelt het ﬁnanciële jaarverslag en de rekening van de par=j vast.

Beoordeling door de ledenvergadering
Bij aanvaarding door de vergadering van het ﬁnanciële jaarverslag en de jaarrekening wordt de
penningmeester door de ledenvergadering decharge verleend. Indien de ledenvergadering redenen
aanwezig acht op grond waaraan de penningmeester geen decharge kan worden verleend, zal het
bestuur op de korst mogelijke termijn, doch binnen 6 weken, in een speciale ledenvergadering een
voorstel ter tafel brengen.
BegroCng vaststellen van de ledencontribuCe
De algemene ledenvergadering besluit over:
-

de door het bestuur voorgestelde begro=ng voor het volgend jaar

-

de door het bestuur voorgestelde contribu=e voor div. ledengroepen voor het volgend jaar

Kascontrole commissie
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De algemene ledenvergadering kiest en benoemd uit de leden die niet al een andere func=e binnen
de par=j een kascontrolecommissie van twee personen. Zij controleert de boekhouding van de BBM
op juistheid. Zij deelt op de ledenvergadering haar bevindingen.

Art. 9 Samenstelling en verkiezingen bestuur
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit drie of vijf personen. Het ziVende bestuur doet aan de algemene
ledenvergadering vooraf aan de te houden bestuursverkiezing met inachtneming van het
verkiezingsprotocol een voorstel voor de te kiezen bestuursleden, respec=evelijk in aantal en in
personen.
UitsluiCng bestuursleden
Leden die deel uitmaken van het college of de gemeenteraad (ook commissieleden) kunnen geen
bestuurslid zijn. Ter waarborging van de ona\ankelijke posi=e van het bestuur kunnen ook
wethouders geen lid zijn van het bestuur. Bij schaarste van bestuursleden kunnen zij evenwel
benoemd worden als interim- bestuurder voor een periode van een jaar.
Moment van de bestuursverkiezing
De verkiezingen vinden plaats in de algemene jaarvergadering
Kandidaatstelling
Ieder stemgerech=gd lid, met uitzondering van raadsleden, commissieleden en wethouders kan
zichzelf kandideren. Kandidaatstelling in de algemene ledenvergadering geschiedt door het bestuur.
Moment van kandidaatstelling
De kandidatuur dient 5 dagen voor de ledenvergadering bij het bestuur te zijn ingediend. Ter
vergadering kunnen tegenkandidaten worden aangemeld.
Zi^ngsperiode
Bestuursleden worden in beginsel gekozen voor een periode van 3 jaar. Zij kunnen evenwel
tussen=jds aMreden met inachtneming van de voorgeschreven opzegtermijn. Na aﬂoop van hun
bestuurstermijn zijn bestuursleden herkiesbaar. Het bestuur bepaalt zelf de volgorde van aMreden. Er
kunnen zich op dat moment ook andere kandidaten aanmelden.
Benoeming
Benoeming vindt plaats door de algemene ledenvergadering. De voorziVer wordt rechtstreeks in
func=e gekozen. De andere leden worden gekozen als lid. Het bestuur wijst in haar eerste daarop
volgende bestuursvergadering de secretaris en penningmeester , respec=evelijk hun vervangers aan.
TussenCjdse vacature
Een bestuurslid kan tussen=jds bedanken met een opzegtermijn van een maand. Bij tussen=jds
opstappen, uitvallen of overlijden heeM het bestuur mandaat om ter handhaving van het oneven
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aantal bestuursleden maximaal tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering in diens
plaatsvervanging te voorzien. BetreM het de voorziVer, dan kan het bestuur besluiten tot andere
func=everdeling. Het nieuwe bestuurslid treedt af op het =jds=p waarop zijn voorganger had
afgetreden.

Interim bestuur
Indien een interim bestuur/ bestuurder wordt benoemd, is dit voor maximaal 12 maanden. Een
interim-bestuurder heeM bij tussen=jds opstappen een opzegtermijn van een maand.

Procedure bestuursverkiezingen
Het bestuur wordt door de ledenvergadering bij normale meerderheid van stemmen gekozen. De
stemming is geheim en schriMelijk. Stembriefes die een niet genomineerde kandidaat of meerdere
kandidaten vermelden zijn ongeldig.

Art. 10 Taken van het bestuur
Hoofdtaak: parCjbestuur
De hoofdtaak van het bestuur is zorg te dragen voor een eﬃciënte eﬀec=eve en democra=sche
par=jorganisa=e, binnen de wet, statuten en huishoudelijk reglement.
Verantwoordelijkheden en hoofdacCviteiten
Deze omvaVen;
Uitvoering van de algemene organisatorische leiding van de par=j zorgdragend voor een
organisa=estructuur waarbinnen de par=jorganen zo goed mogelijk kunnen func=oneren en
samenwerken.
Onderhouden van een construcCeve relaCe met de parCj vertegenwoordigende organen
-

bewaken van een bestendig par=jpoli=ek imago .

-

in samenwerking met de frac=e voorbereiden en uitvoeren van verkiezingscampagnes

-

zorgdragend voor interne en externe public rela=ons

-

zorgdragend voor informa=e voorziening aan de leden

-

zorgdragend voor ledenwerving

-

zorgdragend voor fondsenwerving

-

opstellen van een procedure voor de totstandkoming van de kieslijst
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Tijdlijnen en deadlines ten aanzien van het parCjprogramma/ verkiezingscampagne
Deze dienen uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het jaar waarin de verkiezingen plaatsvinden in
concept gereed te zijn . In de ledenvergadering vooraf de verkiezingen, moeten de teksten van het
verkiezings-, par=jprogramma vastgesteld worden door de ledenvergadering. Ook moet in deze
ledenvergadering een schouwlijst worden aangeboden van kandidaten die belangstelling hebben
voor een plaats op de kieslijst. De ledenvergadering stelt de kieslijst vast.
Kostenvergoeding
Het bestuur is bevoegd om kosten te vergoeden die par=jleden hebben gemaakt ten behoeve van de
par=j . Alvorens kosten te maken, eerst overleg plegen met penningmeester.
Kostenvergoedingen vinden plaats op declara=ebasis onder bijvoeging van originele nota’s en
betalingsbewijzen.

SancCes
De algemene ledenvergadering heeM de bevoegdheid om bestuursleden wegens het niet of niet op
adequate wijze uitvoeren van de bestuursfunc=es te berispen, te schorsen of te ontslaan. Dit behoeM
tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 11 Kieslijst protocol
Kandidaten
Ieder par=jlid van 18 jaar en ouder kan zich kandidaat stellen voor de kieslijst.
Moment van kandidaatstelling
De kandidatuur dient 14 dagen voor de vergadering bij het bestuur te zijn ingediend tenzij de agenda
bij de oproeping ter vergadering vermeldt dat kandidaatstelling op een later moment mogelijk is, of
dit ter ledenvergadering wordt besloten.
Bij onvoldoende kandidaten
Het bestuur en de frac=e stellen in onderling overleg het minimum aantal voor de kieslijst benodigde
kandidaten vast.
Vaststellen van de concept kieslijst
Alle kandidaten voor de concept kieslijst worden door het bestuur gepresenteerd aan de algemene
ledenvergadering, waarbij elke kandidaat een door het bestuur bepaald en voor ieder gelijke
spreek=jd krijgt . De ledenvergadering selecteert bij geheime stemming het door het bestuur
bepaalde aantal kandidaten voor de kieslijst vast. Het bestuur kan de ledenvergadering desgevraagd
ter zake adviseren.
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Art. 12 DonaCes
DeﬁniCe DonaCe
Een dona=e is een schenking aan de par=j in geld, goederen en/of diensten.
Geen verplichCngen
De par=j of haar afzonderlijke leden aanvaarden geen materiële of immateriële verplich=ngen jegens
donateurs.

DonaCe bedragen
Per schenking: minimaal € 10,= per jaar. Maximaal geen limiet.
DonaCe registraCe
Anonieme dona=es worden niet geaccepteerd. Alle ontvangen dona=es worden geregistreerd onder
naam en het adres van de donateur. Alsmede diens hoedanigheid waarin de dona=e wordt verstrekt.

Art. 13 Overgangsbepalingen
Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement
Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement mag uitsluitend door de
ledenvergadering worden genomen bij tweederde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
Vaststellen ingangsdatum
De ledenvergadering bepaalt op voorstel van het bestuur bij gewone meerderheid, wanneer de
gewijzigde statuten of een reglement in werking treden.
Verzoek om wijziging van het reglement door een groep van de leden
Een groep van tenminste de helM plus 1 van de stemgerech=gde leden, kan het bestuur verzoeken
een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement ter stemming te doen brengen in de
algemene ledenvergadering.
Inwerkingtreding
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag na de vaststelling door de algemene
ledenvergadering.
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Aldus vastgesteld op 13 januari 2022 door de ledenvergadering van Burger Belangen Moerdijk / BBB
Bondgenoot

De voorziVer,

De secretaris,
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