Kollumerzwaag, juni 2009
Onderwerp: huishoudelijk reglement ondernemersvereniging Kollumerzwaag.
Inleiding:
De reden voor het opstellen van een huishoudelijk reglement is om het bestuur een
gedragslijn voor te schrijven, waarbij tevens naar de leden toe een grotere
duidelijkheid ontstaat. Dit reglement dient tevens om het voor de vereniging gestelde
doel optimaal te kunnen bewerkstelligen.
Het doel van de vereniging is, zoals dit omschreven is in de statuten.
Om dit doel enigszins te concretiseren worden hieronder een aantal doelstellingen
genoemd.
1. het bevorderen van de contacten met de leden onderling.
2. het als een front naar buiten treden naar overheidsinstanties ed.
3. het bevorderen van contacten en of samenwerking met de plaatselijke
verenigingen.
4. het bevorderen van het ondernemersklimaat in Kollumerzwaag.
Taken van het bestuur
1. het organiseren van minimaal twee jaarvergaderingen, te weten een
voorjaarsvergadering en najaarsvergadering.
2. het organiseren van een jaarlijks uitstapje ten behoeve van de leden en
aspirant leden van de vereniging, dit omstreeks de periode mei.
3. het werven van nieuwe leden ten goede van de vereniging.
4. het afvaardigen van bestuursleden naar winkel- of bedrijfsopeningen, jubilea,
ed.
5. het organiseren van verkoop stimulerende activiteiten.
6. indien mogelijk en waarnodig het onderhouden van contacten met andere
ondernemers-verenigingen en besturen in de regio, waaronder de gemeente.
7. het jaarlijks opstellen van een financieel verslag. Bekendmaking op de
voorjaars-vergadering.
Beslissingsbevoegdheid van het bestuur.
Om te voorkomen dat het bestuur te allen tijde tijdens de ledenvergaderingen
toestemming moet vragen van de leden, dienen onderstaande punten als leidraad voor
het bestuur. Binnen dit kader is het bestuur vrij voor het nemen van beslissingen.
1. ten aanzien van jubilea, openingen of heropeningen van bedrijven, welkom nieuwe
leden, langdurige ziekte van leden, en dergelijk mag het bestuur een present
beschikbaar stellen, waarvan de maximale waarde jaarlijks door het bestuur
wordt vastgesteld.
2. het bestuur mag maximaal €500,- beschikbaar stellen als bijdrage aan een lokale
activiteit georganiseerd door een lokale vereniging of ter ondersteuning van
hun beleidsplan. Bovendien mag hiervoor jaarlijks €1500,- voor vrijgemaakt
worden.
3. ten aanzien van het onderhouden van diverse contacten kan het bestuur maximaal
per jaar €250,- beschikbaar stellen.
4. betreffende de ontwikkeling van acties ten bate van het werven van nieuwe leden
kan maximaal €500,- per jaar besteed worden.
5. ten bate van verkoop stimulerende activiteiten kan het bestuur maximaal €1000,besteden per jaar.
Uitgaven die hoger zijn dan bovengaande punten, is het bestuur verplicht om deze voor
te leggen aan de leden. Bijvoorbeeld schriftelijk of tijdens een vergadering.

