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Oranjevereniging Oosthem e.o.  
Wijziging huishoudelijk reglement 

 
Beleid lidmaatschap en donateurs – vastgesteld in ALV dd. 19 februari 2014 
Lidmaatschap 
1. De Vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten 

vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel 
als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 
 

2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het Bestuur hebben aangemeld en door het Bestuur als zodanig tot de 
Vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het Bestuur kan de Ledenvergadering alsnog tot 
toelating besluiten. Een nieuw lid van de Vereniging: 
a) is woonachtig in Oosthem; 
b) is in het verleden woonachtig geweest in Oosthem; 
c) is een partner van een lid van de Vereniging; 
d) is een kind van een lid van de Vereniging; 

 
3. Ereleden zijn zij die, volgend op 2., op grond van bijzondere verdiensten voor de Vereniging, als zodanig door 

de Ledenvergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. 
 

4. (Ere)leden worden bij de Dorpsfeesten (welke één keer in de twee jaar georganiseerd worden) door het 
Bestuur benaderd met de intekenlijst. De (ere)leden kunnen middels deze intekenlijst een zelf te bepalen 
bedrag doneren aan de Vereniging, waardoor zij tijdens de Dorpsfeesten vrijgesteld worden van entree tijdens 
de festiviteiten. 

 
5. (Ere)leden nemen deel aan de vijfkamp (buurtspelen) van de Dorpsfeesten.  

Artikel 1 
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 
Artikel 2 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a) door de dood van het lid; 
b) door opzegging door het lid; 
c) door opzegging door de Vereniging; 
d) door ontzetting. 

 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits 

schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk: 

a) indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
b) binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn 

verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld............... (tenzij het betreft een wijziging van de 
geldelijke rechten en verplichtingen); 

c) binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere 
rechtsvorm of tot fusie. 
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Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 
Verenigingsjaar. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van 

een boekjaar. De opzegging geschiedt door het Bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan slechts 
plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 
eerstvolgende Verenigingsjaar. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks 
betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de Vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het Bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van 
het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst 
van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Ledenvergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De Ledenvergadering kan slechts 
tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een Verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage 
voor het geheel door het lid verschuldigd. 
Het Bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging of de 
Vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het Bestuur te bepalen periode van 
maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de Ledenvergadering. Het in lid 4 
bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing. 

 
Donateurs 
Donateurs zijn zij, die door het Bestuur als zodanig zijn toegelaten. 
Het Bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn personen 
die een jaarlijkse bijdrage aan de Vereniging betalen, waarvan de minimale omvang door de Ledenvergadering 
wordt vastgesteld. Het Bestuur heeft de mogelijkheid om ongewenste donateurs te weren.  
Donateurs worden bij de Dorpsfeesten (welke één keer in de twee jaar georganiseerd worden) net als de leden door 
het Bestuur benaderd met de intekenlijst. De donateurs kunnen middels deze intekenlijst een zelf te bepalen bedrag 
doneren aan de Vereniging, waardoor de donateurs tijdens de Dorpsfeesten vrijgesteld worden van entree tijdens de 
festiviteiten. De donateurs nemen geen deel aan de vijfkamp (buurtspelen) van de Dorpsfeesten.  
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Beleid zittingstermijn Bestuur – vastgesteld in ALV dd. 18 februari 2015 
Bestuur 
 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vier en ten hoogste acht natuurlijke personen, die uit hun midden een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. 
 
2. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De 
Algemene Vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 
 
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Vergadering worden geschorst 
en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de Algemene Vergadering met een meerderheid van 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
 
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden daarna tot 
zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in 
de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 
 
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar. Onder een jaar wordt te dezen 
verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen. De bestuursleden treden af 
volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk 
herbenoembaar. 
 
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. 
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