
De Weme 

Vereniging Dorshuis Noordwijk/Lucaswolde 

Westerweg 12 9824 PH Noordwijk 

 

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging tot Beheer en Exploitatie van het Dorpshuis 

“De Weme”te Noordwijk/Lucaswolde. 

 

Artikel 1 

Naam 

Bij alle correspondentie voert de vereniging haar volledige naam. Hiervoor is door de 

vereniging briefpapier met naam beschikbaar. 

 

Artikel 2 

a) Onder natuurlijke leden wordt verstaan: 

• Een volledig of onvolledig gezin, evenals hun kinderen tot en met 

de leeftijd van 17 jaar. 

• Samenwonenden evenals hun kinderen tot en met de leeftijd van 

17 jaar met uitzondering van die samenlevingsvormen, welke 

bestaan uit meer dan 2 personen ouder dan 18 jaar. 

• Een ieder dat 18 jaar of ouder is. 

 

Artikel 3 

b) Rechtspersonen kunnen lid worden vanaf de datum waarop zij zijn ingeschreven 

in het register van de Kamer van Koophandel en fabrieken. 

 

Artikel 4 

Leden: 

Door de secretaris van de vereniging wordt een ledenlijst bijgehouden. Deze wordt 

bijgewerkt na 1 januari. De ledenlijst wordt tijdens de jaarvergadering ter inzage gelegd. 

 

Artikel 5 

Contributie 

De contributie wordt voor een heel jaar betaald. Het jaar waarin wordt toegetreden en het 

jaar waarin men bedankt als lid van de vereniging, worden beiden aangerekend al één 

jaar. Mochten beide gebeurtenissen in één jaar vallen, dan moet voor één vol jaar 

contributie worden betaald. 

 

Artikel 6 

Nieuw toegetreden leden zijn geen entreegelden verschuldigd. 

 

Artikel 7 

De contributie wordt jaarlijks geïnd, door de aanbieding van een kwitantie. Andere 

vormen van innen kunnen in overleg met de penningmeester. Bij verschillen hieromtrent 

beslist het bestuur. 



 

 

Artikel 8 

Bestuur 

1. Het bestuur vergadert minimaal 6 maal per jaar en zo dikwijls als de voorzitter of 

de meerderheid van de bestuursleden dit nodig acht 

2. De voorzitter heeft de leiding van de vergadering van het bestuur. 

3. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij/zij vervangen door de vicevoorzitter 

4. Mochten voorzitter en vicevoorzitter ziek zijn dan voorziet de vergadering 

staande haar bijeenkomst zelf in ede leiding van de vergadering. 

 

Samenstelling van het bestuur 

In artikel 9 van de statuten is aangegeven hoe het bestuur moet worden samengesteld. 

 

Artikel 9 

De benoeming van deze leden geschiedt door de algemene vergadering. In een 

ondertekend schrijven wordt de secretaris van onze vereniging op de hoogte gesteld van 

de voordrachten van de betreffende vereniging of groepering. Op de algemene 

vergadering maakt de secretaris hiervan melding, alvorens er gestemd wordt. 

 

Artikel 10 

Indien één van de bestuursleden genoemd in artikel 9 van dit reglement aan de beurt is 

van aftreden wordt door onze vereniging deze organisatie daarvan schriftelijk in kennis 

gesteld door de secretaris. Tevens wordt gevraagd om dan zo snel mogelijk, doch vóór de 

te houden algemene vergadering, een nieuw lid voor te dragen of het zittende lid opnieuw 

voor te dragen. (zie verder art. 9 van de statuten) 

 

Artikel 11 

In de oprichtingsvergadering van de vereniging d.d. 27 september 1990 is besloten de 

exploitatie en het beheer in een vrijwilligersverband te organiseren. Leden van de 

vereniging verrichten zonder financiële vergoeding werkzaamheden in en om het gebouw. 

Op deze wijze kan de vereniging haar doelstelling bereiken. 

 

Hiertoe zijn binnen de vereniging een viertal subgroepen opgericht met een ieder een 

eigen taak, te weten: 

• De Barploeg 

• De onderhoudsploeg 

• De tuinploeg 

• De schoonmaakploeg 

 

Artikel 12 

De coördinatie van deze subgroepen is in handen van de bestuursleden. Zij overleggen zo 

vaak als nodig wordt geacht met de leden van deze subgroepen 

 

Artikel 13 

Een bestuurslid dient lid te zijn van onze vereniging 



Artikel 14 

Een bestuurlid van onze vereniging dat ophoudt langer deel uit te maken van de 

vereniging welke hij of zij vertegenwoordigd, treedt tegelijkertijd ook als zodanig af. 

 

Verkiezing/herbenoeming van voorzitter, secretaris, penningmeester en vicevoorzitter 

 

Artikel 15 

In de eerstvolgende vergadering van het bestuur na de algemene vergadering worden de 

functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en vicevoorzitter vastgesteld. 

Verkiezing/herbenoeming geschiedt bij meerderheid van stemming. 

 

Artikel 16 

Bestuurstaak: 

a. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het door het bestuur 

uitgestippeld algemeen beleid. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, 

secretaris en penningmeester 

b. Van handelingen die zij op grond van de hen in artikel 12 van de staturen 

toegekende vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben verricht en waaromtrent zij, 

vanwege een spoedeisend karakter daarvan, niet tevoren overleg met de 

bestuursleden hebben kunnen plegen stelt de voorzitter het bestuur zo snel 

mogelijk in kennis. 

Artikel 17 

De secretaris is belast met: 

a. Het bijhouden van de ledenlijst als bedoeld in art. 4 van dit reglement 

b. Het bijhouden van de lijsten betreffende het periodieke aftreden van leden van het 

bestuur 

c. Het in opdracht van de voorzitter bijeenroepen van de vergaderingen van het 

bestuur. (dit dient zo mogelijk schriftelijk te geschieden 

d. Het in opdracht van de voorzitter of van het bestuur bijeenroepen van de 

vergadering van de leden 

e. Het houden of doen houden van notulen van de onder c en d bedoelde 

vergaderingen 

 

Artikel 18 

De secretaris draagt er zorg voor dat ter vergadering van de leden een presentielijst wordt 

opgemaakt. 

 

Artikel 19 

De penningmeester is belast met: 

a. Het te boek stellen van de inkomsten en uitgaven van de vereniging, evenals het 

bijhouden van de bescheiden betreffende bankzaken 

b. Het opmaken of het doen opmaken van de financiële jaarstukken 

c. Het beheren van de financiële middelen van de vereniging 

d. Het uitschrijven van de nota’s en het incasseren van de gelden. 



 

 

Artikel 20 

De voorbereiding van de bestuursvergaderingen en die van de algemene vergaderingen 

kan geschieden in een gezamenlijk overleg van de voorzitter, secretaris, penningmeester 

en vicevoorzitter. 

 

Artikel 21 

De algemene vergadering: 

Behalve het bij de staturen hieromtrent vastgestelde, gelden voor het houden van de 

algemene vergadering nog de volgende bepalingen; 

a. Wanneer één der leden het woord verlangt, dan meldt hij zich daartoe bij de 

voorzitter. Deze is verplicht de verschillende sprekers het woord te verlenen in de 

volgorde waarin zij zich hebben aangemeld. 

b. De voorzitter heeft het recht te allen tijd e de besprekingen over een zaak te 

schorsen of te sluiten. Hij/Zij kan tevens na de medebestuursleden hebben 

gehoord, de vergadering schorsen of sluiten, ook al is de agenda niet afgehandeld. 

In dat geval moet de vergadering worden voortgezet of opnieuw worden 

gehouden binnen 4 weken nadat tot schorsing of sluiting is overgegaan. 

 

Artikel 22 

De algemene vergadering heeft naast het bestuur het recht om voor bepaalde doeleinden 

commissies in te stellen. 

 

Artikel 23 

Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het 

aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen tot een bedrag of een 

waarde die de som van € 5.000,--  te boven gaan. Dit geldt niet voor uitgaven genoemd in 

de begroting en die door de algemene vergadering zijn goedgekeurd. 

 

Artikel 24 

In de algemene vergadering wordt een kascommissie benoemd volgens art. 13 lid 3 tot en 

met 5 van de statuten, waarvan jaarlijks een lid vervangen wordt volgens een door het 

bestuur op te stellen rooster. Het nieuwe lid wordt benoemd staande de algemene 

vergadering waar de vorige aftreedt. 

 

Artikel 25 

Exploitatie en beheer van het gebouw. 

Het bestuur is belast met het goed doen en laten functioneren van de ingestelde 

commissies ten behoeve van de exploitatie en beheer van het gebouwen en haar 

toebehorende omgeving. 

Deze commissies zijn: 

• De barploeg 

• De onderhoudsploeg 

• De tuinploeg 

• De schoonmaakploeg 



Artikel 26 

De bevoegdheden voor deze commissie worden door het bestuur in instructies vastgelegd. 

 

Artikel 27 

Wijziging van deze instructie geschiedt door het bestuur in overleg met de betreffende 

commissie. 

 

Artikel 28 

1. Het gebouw met inventaris dient te worden verzekerd tegen brandschade. 

Eventueel kunnen nog andere verzekeringen (o.a. glas – stormschade verzekering) 

worden afgesloten 

2. Het bestuur dient zich te verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor 

schade aan derden. (W.A.  verzekering), vooral met het oog op de vrijwilligers 

werkzaam in onze organisatie en deelnemers aan de activiteiten welke het bestuur 

van het dorpshuis verantwoordelijk voor is. 

 

Artikel 29 

1. Het bestuur is bevoegd de huren voor de zalen vast te stellen en zo vaak als nodig 

is deze te herzien. De huurprijs per zaal is afhankelijk van de grootte en 

gebruikswaarde. 

2. De verenigingen die hun domicilie in Noordwijk en Lucaswolde hebben, of 

geacht worden tot deze samenleving behoren, behoeven geen zaalhuur te betalen. 

(In twijfelgevallen is de mening van het bestuur doorslaggevend). Wel wordt van 

de gebruikers verwacht de zaal weer opgeruimd achter te laten. 

 

Artikel 30 

Verenigingen die via een gemeentelijke -  of andere overheid ondersteuning krijgen in de 

huur van een accommodatie, dienen dat gedeelte van de te ontvangen subsidie bestemd 

voor zaalhuur aan de penningmeester van onze vereniging af te dragen. Uitzonderingen 

op deze regel kunnen door het bestuur worden verleend. Wel dient dit schriftelijk te 

worden vastgelegd. 

 

Artikel 31 

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van 

verplichting tot betaling van huurpenningen te verlenen. 

 

Artikel 32 

Een aanvraag tot gebruik van één of meerder zalen wordt ingediend bij een door het 

bestuur aan te wijzen lid van het bestuur of een van de subcommissie. Naam- adres en 

telefoonnummer wordt vermeld in de hal van het dorpshuis. 



 

 

Artikel 33 

1. De winst van de bar komt in het algemeen ten goede aan de vereniging. Het 

bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen hiervan af te wijken. De 

boekhouding van de bar is in handen van de penningmeester van het bestuur of 

wordt uitgevoerd door een lid van de barcommissie onder toezicht van de 

penningmeester van het bestuur. Aanwijzing van een boekhouder van de bar, 

anders dan de penningmeester, geschiedt door het bestuur in overleg met de 

barcommissie. 

2. De prijzen van de consumptieartikelen dienen door het bestuur te worden 

vastgesteld. Dit in overleg met de barcommissie. In het buffet dienen deze prijzen 

voor een ieder zichtbaar te worden gemaakt. 

3. Aan de vrijwilligers(sters) die belast zijn met diensten in de bar is het niet 

toegestaan andere consumptieartikelen of welk ander artikel ter verkoop aan te 

bieden dan die welke door het bestuur worden ingekocht, tenzij anders wordt 

overeengekomen. 

 

Artikel 34 

In alle gevallen waarin de statuten,l de wet of de reglementen niet voorzien of bij twijfel 

omtrent de uitleg van enige bepaling daarvan beslist het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd  op de algemene vergadering van 

 

 

 

Datum  

 

 

Voorzitter 

 

 

 

Secretaris. 

 

 

 


