
 

 

 
BUURTVERENIGING ZENNEWIJNEN  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2017 
 

 
In de statuten (art. 18) van de Buurtvereniging Zennewijnen is bepaald dat in het huishoudelijke 
reglement nadere regels kunnen worden gegeven omtrent het lidmaatschap, de contributie, de 
werkzaamheden van het bestuur, de bestuurs- en ledenvergaderingen, de wijze van uitoefening 
van het stemrecht en het gebruik van het buurthuis. 
 
Lidmaatschap 
 
Leden zijn:  
1. a.  zij die in het buurtschap Zennewijnen wonen en als zodanig bij de gemeente Tiel of 

Neerijnen zijn ingeschreven;  
b.  zij die een speciale binding hebben met het buurtschap Zennewijnen via familiaire 
banden;  
c.  zij die in het buurtschap Zennewijnen hebben gewoond maar zijn verhuisd (of gaan 
verhuizen) naar buiten het buurtschap Zennewijnen na een verzoek bij het bestuur 
(schriftelijke kennisgeving of email). 

2. Leden hebben zich aan de vereniging verbonden door een jaarlijkse contributie te betalen. 
De hoogte van de contributie wordt geregeld in het huishoudelijke reglement. 

3. Als lid kan men worden toegelaten na een verzoek bij het bestuur. Het bestuur beslist over 
toelating. Een besluit tot niet-toelating kan in de algemene ledenvergadering worden 
verworpen bij meerderheid van stemmen. 

4. Leden die meerderjarig zijn hebben stemrecht bij de algemene ledenvergadering. 
5. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, door opzegging door het lid, door opzegging 

namens de vereniging (in geval van het niet betalen van de jaarlijkse contributie), door 
schriftelijke kennisgeving of via email. 

6. Opzegging dient te gebeuren voor 1 januari van het verenigingsjaar.  
7. Bij tussentijdse opzegging, ongeacht de reden of oorzaak, blijft het lid de jaarlijkse 

contributie verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.  
 
Donateurs zijn: 
1. zij die zich verbonden voelen met de buurtvereniging en het buurtschap Zennewijnen maar 

geen gewoon lid kunnen worden. 
2. zij die zich aan de vereniging hebben verbonden door een jaarlijkse bijdrage te doneren. De 

hoogte van de (minimale) donatie wordt geregeld in het huishoudelijke reglement. 
3. Donateur kan men worden door aanmelding bij het bestuur dat over toelating beslist. 
4. Donateurs zijn bevoegd om de algemene ledenvergadering te bezoeken maar hebben slechts 

een adviserende stem. 
 
Contributie 
 
1. Jaarlijkse contributie bedraagt 20€ per volwassene in een huishouden (40€ voor echtpaar 

met of zonder kind(eren); 20€ voor alleenstaande volwassene met of zonder kind(eren)). 
2. Jaarlijkse bijdrage voor donateurs bedraagt 20€ per persoon of 40€ per huishouden. 
3. De contributie/bijdrage wordt via automatische incasso geïnd in februari van het jaar. 
4. Leden en donateurs die niet via automatische incasso willen betalen, dienen zelf zorg te 

dragen voor tijdige betaling. Leden en donateurs ontvangen hierover minimaal twee weken 
van tevoren bericht.  

5. Leden die het niet eens zijn met de automatische incasso dienen dit te melden aan de 
penningmeester met opgaaf van reden alvorens de incasso terug te boeken. 



 

 

6. Het bestuur zal twee betalingsherinneringen sturen indien de contributie niet op tijd is 
betaald. Indien het lid/donateur niet aan de geldelijke verplichting voldoet zal het 
lid/donateur worden opgezegd. 

7. Correspondentie over lidmaatschap en contributie dient schriftelijk of via email 
(penningbestuur@gmail.com) te gebeuren. 

 
Gebruik buurthuis en partytent 
 
1. Het buurthuis kan per dagdeel worden gebruikt door leden/donateurs van de vereniging.  
2. De vergoeding bedraagt 75€ per dagdeel inclusief de schoonmaak. 
3. Contact: buurthuiszennewijnen@gmail.com 
4. Over alle overige aanvragen beslist het bestuur.  
5. Gebruik van de partytent (8*4 meter) bedraagt 25€; contact: penningbestuur@gmail.com. 

 
Bestuur 
  
1. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd voor een 

termijn van vijf jaar.  
2. Het bestuur verdeelt de taken onderling. 
6. Aftredende bestuursleden kunnen terstond herkozen worden voor een nieuwe termijn. 
7. Roulatie van huidige bestuursleden: 

Pieter Dolron, secretaris, herkiesbaar 2017 
8. Bestuur 2017: 

Gerrit van de Westeringh, voorzitter, termijn – 2021 
Marita van de Laar, secretaris/penningmeester, termijn - 2020 
Arlette de Lange, lid, termijn - 2019 
Hans van den Hoven, lid, termijn - 2021 
Pieter Dolron, lid, termijn - 2022 
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