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Artikel 1. 

VERANTWOORDING 

Krachtens het in artikel 21 lid 2 van de statuten van KBO Etten-Leur Centrum/ Zuid bepaalde is er een 

huishoudelijk reglement. 

  

Artikel 2.  

NAAM 

Statutair draagt de vereniging de naam: Katholieke Bond van Ouderen, Etten-Leur Centrum / Zuid. 

 

Artikel 3.   

DOELSTELLING 

 Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen. 

 

Artikel 4. 

BESTUUR 

1. Leden van 80 jaar en ouder kunnen geen bestuursfunctie meer aanvaarden. Zij die tijdens een 

zittingsperiode, de 80 jarige leeftijd bereiken treden automatisch af na deze periode. 

2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden ; gekozen door de algemene ledenvergadering ( hierna te 

noemen ALV) 

                 Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar. 

                 Echtgenoten en/of  familieleden van elkaar, kunnen tezamen geen deel uitmaken van het bestuur. 

3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Ingevolge dit rooster treden ieder jaar twee 

bestuursleden af. Mocht het bestuur uitbreiden naar negen bestuursleden dan treden ieder jaar twee 

bestuursleden af. Van voorzitter, secretaris en penningmeester treedt er in enig jaar slechts een af. 

Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn 

voorganger.  



4. Tussentijds ontstane vacatures zullen op de eerstvolgende algemene vergadering worden 

 aangevuld. 

5.  Het bestuur vergadert tenminste eenmaal in de twee maanden en verder zo dikwijls als het DB dit  

               nodig vindt. 

 

Artikel 5. 

DAGELIJKS BESTUUR 

1.  Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, in de eerstvolgende 

 bestuursvergadering na de algemene vergadering waarop de bestuursverkiezing heeft 

 plaatsgevonden.  

2.  Voorzitter, secretaris, en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 6. 

ALGEMENE VERGADERING. 

1.  Ten minste eenmaal per jaar wordt door het bestuur een algemene vergadering uitgeschreven. 

2.  Op de algemene vergadering legt  het bestuur rekening en verantwoording af over het 

 gevoerde beleid en de ontwikkelde activiteiten. 

3. Op de jaarvergadering presenteert  de secretaris het jaarverslag, legt de penningmeeste het 

 financieel verslag ter beoordeling voor, doet de controlecommissie verslag van haar bevindingen en 

wordt voor het volgend jaar een controlecommissie benoemd. 

 

Artikel 7. 

BESTUURSVERKIEZINGEN 

1. Op de ALV  bedoeld in artikel 5 sub 1, vindt ook de bestuursverkiezing plaats. 

      . Bij tussentijdse vacatures kan dat ook op een gewone ALV plaatsvinden  
2.  Voor een bestuursverkiezing hebben de leden het recht om kandidaten .voor te dragen. De 

kandidatenlijst moet ondertekend zijn door tenminste vijf leden en een week voor  de aanvang van de 

ALV  zijn ingediend. 

3. De  kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de 

 betrokkenen. 

 

Artikel 8. 

Vergadering Regionaal beraad KBO West- Brabant en Algemene Ledenvergadering KBO Brabant.       

Binnen de kring wordt overlegd wie namens de kring deelneemt aan de bijeenkomsten     

 

Artikel 9. 

OPROEP LEDEN TOT EEN ALGEMENE VERGADERING.  

1. Ten minste 10% van de leden kunnen het bestuur verzoeken een ledenvergadering te beleggen, onder 

opgave van de punten die zij besproken wensen te zien. 

2.  Het bestuur zal aan dit verzoek binnen een maand nadat het is binnengekomen, gehoor geven.. 

 

Artikel 10.  

LEDEN / GASTLEDEN 

1. Zowel Leden als gastleden hebben de leeftijd van 50 jaar bereikt. 

2.           Gastleden zijn lid van een andere  KBO-afdeling en nemen structureel deel  aan activiteiten  

 van KBO- Etten. 

 

Artikel 11. 

VERPLICHTING LEDEN / GASTLEDEN 

1. Leden leven al datgene na wat in het Huishoudelijk Reglement en Statuten staat. 

2. Leden betalen, na het ontvangen een nota, binnen 4 weken hun contributie. 

3. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden met inlevering van de ledenpas en 

uiterlijk 14 dagen voor het verstrijken van het kalenderjaar. Bij het NIET inleveren van de ledenpas 

wordt een lid niet uitgeschreven en wordt de contributie gecontinueerd. 

4. Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.  



 

Artikel 12. 

GELDMIDDELEN 

1.  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

 a.  Contributie van de leden 

 b.  Subsidies 

 c. Giften  

2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  

3. In de contributie is tevens begrepen het bedrag dat de vereniging moet afdragen KBO- Brabant. 

4.  De penningmeester zorgt voor de inning van de contributie en de afdracht aan KBO- Brabant. 

 

Artikel 13. 

Kascontrolecommissie  
1. De leden van de controlecommissie worden benoemd door de ALV   
2.  De controlecommissie controleert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls zij dat 

nuttig oordeelt  en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de ALV.. 

 

Artikel 14. 

OPHEFFING VAN DE VERENIGING  

1.  Indien het ledenaantal van de vereniging tot minder dan honderd is gedaald, kan het bestuur besluiten 

dat de vereniging wordt opgeheven. 

2.  Het nog aanwezige bestuur zal als commissie van liquidatie optreden. 

3.  Nadat alle schulden zijn voldaan, zal over een eventueel batig saldo de ledenvergadering of 

liquidatiecommissie beslissen. In ieder geval zal het batig saldo ten goede komen aan de 

belangenbehartiging van ouderen uit de vereniging . 

 

Artikel 15. 

KALENDERJAAR  

Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar 1 januari tot en met 31 december.  

 

Artikel 16. 

ONVOORZIENE BESLUITEN  

1.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het verenigingsbestuur. 

2.  Op de beslissing van het verenigingsbestuur bestaat de mogelijkheid binnen acht dagen nadat zij ter 

kennis is gebracht bezwaar worden aangetekend bij het bestuur van KBO Brabant dat na het 

afdelingsbestuur gehoord te hebben, beslist. 

3. Bij een voorstel van een bestuurslid tijdens een bestuursvergadering over een te nemen besluit, zal dit 

voorstel aangenomen worden met  een meerderheid van stemmen. 

 

Definitieve versie Huishoudelijk Reglement vastgesteld in de 

bestuursvergadering van vrijdag 5 november 2021 
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