
Huishoudelijk reglement Vereniging Bewonerscomité Heimolen (met beperkte rechtsbevoegdheid) 
 
Leden. 
Artikel 1. 

a. Maximaal 10 leden. 
b. Geografische spreiding is van belang. Leden vertegenwoordigen Heimolen-west, -midden 
en -oost, Bremstraat en omgeving, Groot Molenbeek, Antwerpsestraatweg – Oude Tol, 
Huijbergsebaan, Zandven en Zuidgeest. 
c. Het bewonerscomité kent alleen leden. 
 

Bestuur. 
Artikel 2. 

a. Het bestuur wordt gevormd door de bestuursleden van de Stichting Buurtschap Heimolen, 
waarvan de leden ingevolge hun benoeming automatisch lid zijn van de Vereniging 
Bewonerscomité Heimolen. 
b. De voorzitter, secretaris en penningmeester van bedoelde stichting zijn dan ook mutatis 
mutandis voorzitter, secretaris en penningmeester van deze vereniging. 
c. Bestuursleden voor de stichting worden voorgedragen door de vereniging. 

 
Vergaderingen. 
Artikel 3. 

a. Het bewonerscomité vergadert eens in de 6 tot 8 weken, tenzij urgentie anders bepaalt. 
b. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter; bij diens afwezigheid door de 
secretaris, terwijl indien de secretaris eveneens afwezig is, de aanwezigen voorzien in de 
leiding van de vergadering. 
c. Van het verhandelde in de vergadering worden verslagen gemaakt door de secretaris van 
of bij afwezigheid van de secretaris door één van de andere aanwezigen. De verslagen 
worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. 
d. Bij het nemen van besluiten dient het bewonerscomité ervoor zorg te dragen niet in strijd 
te handelen met de statuten van de stichting. 
 

Besluitvorming: 
Artikel 4. 

a. Geldige besluiten kunnen alleen genomen worden indien twee-derde van de leden ter 
vergadering aanwezig zijn. Een lid kan zich ter vergadering door een ander lid laten 
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter 
van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als 
gevolmachtigde optreden. 
b. leder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen 
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 3 lid d. 
c. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één lid vóór de stemming 
een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, 
gesloten briefjes. 

 
Contributie. 
Artikel 5. 

a. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en dient door ieder lid van het bewonerscomité 
te worden betaald. 
b. Nieuwe leden betalen de dan jaarlijks vastgestelde contributie gerelateerd aan de 
resterende periode van dat jaar 



c. Het bewonerscomité stemt in met de doorbetaling van de ontvangen contributie / gelden 
aan de stichting. Mutatis mutandis geldt dit voor de uitgaven van de stichting t.b.v. het 
bewonerscomité. 

 
Einde lidmaatschap. 
Artikel 6. 

Het bestuurslidmaatschap van een lid eindigt: 
a. Door zijn overlijden  
b. Door opzegging door het lid 
c. Door opzegging door de vereniging 
d. Door ontzetting 

 
Slotbepaling. 
Artikel 7. 

a. In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de Algemene 
Vergadering. 
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