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DE VERENIGING 

Art.1. De vereniging heet: Vereniging van Dorpsbelangen voor De Kiel en omstreken. 

 

Art.2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 

DOEL EN MIDDELEN 

Art.3. De vereniging stelt zich ten doel de belangen en de leefbaarheid van De Kiel en 

omstreken en de bewoners daarvan te behartigen in de ruimste zin van het woord. 

 

Art.4. De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 

- het houden van vergaderingen; 

- het verzamelen van gegevens; 

- het doorgeven van gegevens naar de inwoners; 

- het zich wenden tot bevoegde autoriteiten; 

- het instellen van commissies; 

- het houden van activiteiten; 

- andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn. 

 

Art.5. De middelen van de vereniging bestaan uit: 

- contributies; 

- subsidies; 

- schenkingen; 

- andere baten. 

 

DE LEDEN 

Art.6.1. Leden zijn natuurlijke personen die wonen in het werkgebied zoals aangeduid in 

artikel 11 en die zich verbinden een jaarlijks door de ledenvergadering vastgestelde 

contributie aan de vereniging te betalen. Het gezin wordt als lid beschouwd, maximaal 2 leden 

van één gezin hebben stemrecht. Personen vanaf 18 jaar kunnen zelfstandig lid worden en 

hebben dan ook stemrecht. 

Art.6.2. Personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, 

kunnen door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen tot erelid worden 

benoemd. Een erelid is geen contributie aan de vereniging verschuldigd. Een erelid heeft 

verder dezelfde rechten als een gewoon lid.  

Art. 6.3. Personen die buiten het werkgebied van de vereniging wonen kunnen donateur 

worden. De donatie is even hoog als de contributie van de leden. 

Art. 6.4. Leden en donateurs kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. 

 

Art.7. Het lidmaatschap eindigt door: 

- overlijden; 

- bedanken; 

- schriftelijke opzegging door het bestuur; dit is mogelijk als het lid, ondanks minimaal 3 

  verzoeken, de contributie aan het eind van het betreffende kalenderjaar nog niet  

   heeft betaald; 

- opheffen van de vereniging. 

 

BESTUUR 

Art.8.1. Het algemeen beheer berust bij het bestuur dat uit minimaal 5 personen bestaat. 

Art.8.2. Het bestuur wordt uit de leden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De 

zittingstermijn bedraagt 4 jaar. Jaarlijks treedt tenminste 1 bestuurslid af. Na afloop van de 

zittingstermijn kan ieder bestuurslid zich herkiesbaar stellen. Tegenkandidaten kunnen tot en 

met de aanvang van de vergadering genoemd worden.  



Art.8.3 Een bestuurslid, dat een tussentijds aftredend bestuurslid opvolgt, treedt af op het 

tijdstip dat zijn voorganger zou zijn afgetreden. 

 

Art.9. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het kan de 

buitenrechtelijke vertegenwoordiging opdragen aan een door haar aangewezen gemachtigde. 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Art.10.1. Binnen 6 maanden na afloop van elk verenigingsjaar belegt het bestuur een 

Algemene Vergadering, waarin het bestuur o.a. rekening en verantwoording aflegt over het 

gevoerde beleid. 

Art.10.2. Deze vergadering moet ten minste 14 dagen van te voren aangekondigd zijn bij de 

leden. 

Art.10.3. Op de Algemene Ledenvergadering wordt een bedrag ineens vastgesteld, waardoor 

de vereniging voor langer dan één jaar wordt verbonden.  

Art.10.4. Op de Algemene Ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd, die verslag 

uitbrengt aan de Algemene Ledenvergadering over het financiële beheer van de 

penningmeester. 

Art.10.5. Buitengewone Ledenvergaderingen worden gehouden, indien het bestuur dat nodig 

oordeelt, of indien ten minste 10 leden in een met redenen omkleed schrijven een daartoe 

strekkend verzoek bij het bestuur hebben ingediend. Binnen 4 weken na ontvangst van dit 

verzoek moet de vergadering worden gehouden. 

Blijft het bestuur in gebreke om aan dit verzoek te voldoen, dan hebben de bedoelde leden het  

recht zelf een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven. 

Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering op bovengenoemde wijze bijeen te 

roepen, kunnen zij dat doen bij advertentie in een in de vestigingsplaats van de vereniging 

veel gelezen dagblad of weekblad.  

Art.10.6. Ook deze vergadering moet ten minste 14 dagen van te voren bij de leden worden 

aangekondigd. 

Art.10.7. Besluiten kunnen alleen over geagendeerde voorstellen worden genomen.  

Art.10.8. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.  

Art.10.9. Over zaken wordt gestemd d.m.v. hand op steken; over personen wordt schriftelijk 

gestemd. 

 

    WERKGEBIED 

Art.11. Tot het werkgebied worden gerekend: 

- Het dorp De Kiel: alle straten (Rolderstraat, Eserstraat, Kijlweg, Kwekebosweg, De Tip,  

  Noorderweg, Borgerweg); 

- Schoonoord: Tramstraat vanaf het bord Schoonoord tot de Rolderstraat; 

- Eeserveen: Brammershoopstraat vanaf nr.22 en hoger; 

- Odoornerveen: Borger Zijtak de nummers 20, 21 en 22; 

- Schoonloo: Hoofdstraat 37 en de even nummers vanaf nr. 32 en hoger; 

- Orvelte: Orvelterveld, Coehoorn. 

 

    WIJZIGINGEN 

Art. 12. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de Algemene Ledenvergadering worden 

gewijzigd. 

 

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van  30  maart 2015, 

 

Jaap Ruiter,      Annelies Loot, 

Voorzitter      Secretaris 


