Stichting Platform Waspik
Secretariaat: Gerda Heijn-Mol
Watersnip 34
5165 KV Waspik
Telefoon:
0416-851261
E-mail:
secretariaat@platformwaspik.nl
Website:
www.platformwaspik.nl
_____________________________________________________________________
Huishoudelijk Reglement
Artikel 1: doelstelling
Het bevorderen van de leefbaarheid in Waspik en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
Artikel 2: samenstelling
 Het Platform Waspik is samengesteld uit inwoners van Waspik van 18
jaar en ouder op persoonlijke titel die het algemeen belang en
leefbaarheid van alle inwoners van Waspik actief dienen.
 Leden van de Gemeenteraad Waalwijk kunnen geen lid zijn van het
Platform Waspik.
 Het Bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 15 leden.
Artikel 3: benoeming
 Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester; desgewenst voor ieder van hen een plaatsvervanger.
 Bij het ontstaan van een vacature binnen het Bestuur zullen de
overblijvende leden zo mogelijk binnen 2 maanden voorzien in een
opvolger en deze benoemen met een 2/3 meerderheid van de zittende
leden.
Artikel 4: taken, bevoegdheden en financiën





De uitvoering berust in principe bij bestuursleden en/of leden van de
Werkgroepen en eventueel externen.
Het Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente
Waalwijk.
Het Platform Waspik is eigenaar en verantwoordelijk voor hun eigen
website.
Het Platform Waspik is eigenaar en verantwoordelijk voor de
Dorpskrant.
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De voorwaarden hiervoor zijn te lezen op de website van het Platform
onder de verwijzing naar het webstatuut.
Platformleden die gemaakte onkosten in redelijkheid aannemelijk
kunnen maken, ontvangen hiervoor een vergoeding.
Gemaakte kosten worden ingediend bij en uitbetaald door de
penningmeester.
Onkosten boven € 100 worden vóór uitbetaling altijd in het bestuur
besproken en geaccordeerd.

Artikel 5: vergaderingen en besluitvorming
 Het Bestuur komt officieel regelmatig bij elkaar in vergadering. Hierbij
kunnen de vertegenwoordigers van de werkgroepen zelf een mede
werkgroepslid als tijdelijke vervanger aanwijzen.
 Het Platform legt jaarlijks tenminste eenmaal verantwoording middels
een jaarverslag af aan de inwoners van Waspik.
 Het Bestuur vergadert jaarlijks middels een vooraf opgesteld
vergaderschema tenminste tweemaandelijks, ten minste 5 maal per
jaar; mocht hiervoor aanleiding zijn dan kan de voorzitter het Bestuur
altijd tussentijds bijeen roepen voor een extra te beleggen vergadering.
Dit kan ook indien ¼ van de zittende bestuursleden dit wenselijk
achten.
Artikel 6: informatieverstrekking
 Het Platform Waspik zal melding maken van de werkzaamheden,
resultaten en ontwikkelingen, die van belang zijn voor Waspik.
 Ze zal dit doen via de locale Dorpskrant, via de eigen website en in het
Jaarverslag.
Artikel 7: taakverdeling
 Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur en verantwoordelijk
voor de uitvoering van het beleid en de besluiten in de
Bestuursvergadering genomen.
 Alle Bestuursleden gezamenlijk of de voorzitter en de secretaris samen
vertegenwoordigen officieel het Platform naar buiten, waarbij de
zegsman bij voorkeur de voorzitter is. Het Bestuur kan deze taak
delegeren.
 Penningmeester is bevoegd tot het doen van betalingen, in ontvangst
nemen hiervan en het geven van kwijting bij ontvangen volmacht.
 Uit het Platform worden tweejaarlijks twee leden benoemd voor de
kascommissie.
 Zij adviseren het Platform over décharge van de penningmeester en het
bestuur over het gevoerde financiële beleid.
Artikel 8: de Werkgroepen
 De leden van de werkgroepen bestaan uit de kandidaten welke zich
hiervoor hebben aangemeld of zijn aangezocht.
 Uit hun midden is een voorzitter en secretaris/notulist benoemd.
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Jaarlijks wordt voor 1 november door iedere afzonderlijke werkgroep
een jaarplan opgesteld passend in de uitvoeringslijst.
Notulen van de werkgroepen worden binnen 14 dagen na hun
vergadering aan de webmaster gestuurd welke vervolgens door de
webmaster op het interne gedeelte van de site worden geplaatst.
Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het aantal werkgroepen aan te
passen.
De Werkgroepen kunnen altijd zelf namens hun eigen Werkgroep naar
buiten treden, maar vertegenwoordigen niet het Bestuur.

Artikel 9 Aandachtsgebieden
 Bestuursleden kunnen naast hun bestuursverantwoordelijkheid ook een
bepaald aandachtsgebied onder hun hoede hebben.
 Indien leden met een aandachtsgebied hun bestuurslidmaatschap
beëindigen zorgt het bestuur voor een vervanger die deze
verantwoordelijkheid over neemt.
 Indien het bestuur het wenselijk acht kan het aantal aandachtsgebieden
worden uitgebreid of worden ingekrompen.
Artikel 10: slotbepalingen
 Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te
heffen.
 Het Bestuur is bevoegd het statuut te wijzigen bij 2/3 meerderheid van
de stemmen.
 Het Bestuur is bevoegd het Platform te ontbinden met inachtneming
van de daartoe gebruikelijke procedures en gevolgen als beschreven in
de Stichtingsakte.

Dit reglement is opgemaakt op 23 januari 2009 en vastgesteld op de vergadering van
het Platformvergadering van 7 april 2009.
Dit gewijzigde reglement is aangepast en akkoord bevonden op de
bestuursvergadering van 11 december 2012.
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