Huishoudelijk reglement van het LSA
Dit huishoudelijk reglement is geldig vanaf 15 juni 2014 en is gebaseerd op de statuten van de
Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, vastgesteld op 21 februari 2014
door mr. A.S. Mertens- de Jong, van Pigmans, Ras Janssen Notarissen gevestigd te Eindhoven.

Artikel 1 nadere bepalingen ten aanzien van de toelating van leden tot de vereniging (sluit aan bij
art 4 van de statuten)


Leden zijn natuurlijke personen die in hun wijk aantoonbaar maatschappelijk actief zijn als
vrijwilliger in een formele of informele organisatie die activiteiten onderneemt gericht op
een of meer van de onderstaande doelen of thema's:
Verbeteren van leefbaarheid, sociale cohesie, veiligheid, of integratie. Educatieve activiteiten,
jongerenactiviteiten, sport en spel, economische ontwikkeling, woningverbetering of
milieuverbetering.



Leden zijn lid van het LSA met toestemming van de organisatie waarvoor zij hun
vrijwilligerswerk uitvoeren en koppelen activiteiten en besluiten terug naar de eigen
organisatie voor zover zij dat relevant achten.
De leden van het LSA zijn lid op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak met de
organisatie waaraan zij verbonden zijn



Daarnaast gelden ten aanzien van de toelating de volgende nadere criteria:
Geen lid van de vereniging kunnen zijn:




personen die als professional betrokken zijn bij de uitvoering dan wel voorbereiding van
de wijkaanpak in de wijk of buurt waarvoor men lid wenst te worden.
personen die naast hun vrijwilligerswerk een politieke functie uitoefenen uit naam van
een politieke groepering in een gekozen wijkraad, stadsdeelraad, gemeenteraad dan wel
gemeentebestuur, het Provinciale Bestuur of de Tweede Kamer.
Personen die niet woonachtig zijn in de wijk of het gebied waar de organisatie namens
wie het lidmaatschap is verkregen zich op richt.

Uitzonderingsbepaling artikel 1
A Een uitzondering met betrekking tot de status van een lid als vrijwilliger kan worden gemaakt als
een persoon van een vrijwillige functie is overgegaan in een betaalde functie en als zodanig als
professional kan worden gezien.
Het bestuur beslist in deze gevallen over toelating en zal haar besluit schriftelijk aan het lid
meedelen. Een belangrijke overweging hierbij voor het bestuur is of al dan niet een
gezagsverhouding bestaat met een directe meerdere van een professionele organisatie dan wel met
het bestuur van een door vrijwilligers geleide organisatie.

B Een uitzondering met betrekking tot de criteria voor lidmaatschap anders dan omschreven onder A
kan door het bestuur worden gemaakt ten aanzien van personen die lid zijn van de vereniging en
tijdens hun lidmaatschap permanent verhuizen naar een woning buiten de betreffende wijk
waarvoor men lid is. Het bestuur neemt een besluit tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering
nadat het betreffende lid een beroep gedaan heeft op deze uitzonderingbepaling. Het bestuur zal
haar besluit schriftelijk en met reden omkleed aan het lid meedelen.

Artikel 2 Verplichtingen van leden van de vereniging (sluit aan bij art. 4/5 van de statuten)


Leden zullen de vergaderingen van het bewonersplatform zoveel mogelijk bijwonen, per
lidorganisatie kunnen twee personen aanwezig zijn.
Leden stellen zich zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in hun wijk met
betrekking tot alle aspecten van de verbetering van hun wijk.
Leden die verhinderd zijn kunnen een vervanger vragen namens hem of haar de
vergadering bij te wonen, mits deze persoon lid is van dezelfde organisatie als het
verhinderd lid en mits dit vooraf aan het secretariaat wordt doorgegeven.
Leden zorgen er voor dat relevante informatie over leefbaarheid die via het LSA
beschikbaar komt aan personen en organisaties in de wijk wordt doorgegeven. Dit heeft
ook betrekking op uitnodigingen voor landelijke en regionale bijeenkomsten die het LSA
organiseert.
Documenten die met intern en vertrouwelijk worden aangemerkt moeten als zodanig
worden behandeld.







Artikel 3 Bijeenkomsten van de algemene ledenvergaderingen






De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden uiterlijk op 31 maart.
Buitengewone ledenvergaderingen, ook wel bijeenkomsten van het bewonersplatform
genoemd, worden minimaal drie maal per jaar gehouden.
De vergaderdata van deze bijeenkomsten worden jaarlijks voor het eind van de maand
januari bekend gemaakt en op de algemene ledenvergadering in maart vastgesteld.
Na vaststelling van de vergaderdata voor een kalenderjaar, moeten voorstellen tot
wijziging van vergaderdata in dat betreffende jaar door minimaal de helft van het
aantal leden worden goedgekeurd.
Aan leden die een heel kalenderjaar zonder opgaaf van redenen niet aan de
vergaderingen van het bewonersplatform hebben deelgenomen en niet reageren als
het secretariaat contact zoekt, zal het lidmaatschap schriftelijk door de vereniging
worden opgezegd, deze opzegging wordt zowel aan het betrokken lid als de
organisatie die hij/zij vertegenwoordigd verzonden, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 7 van de statuten.

Artikel 4 Bestuur (sluit aan bij artikel 10 van de statuten)


Vier leden van het bestuur worden gekozen uit de leden van de vereniging. De mensen
die zich kandidaat stellen melden zich minimaal twee dagen voor de datum waarop de
algemene ledenvergadering zal plaatsvinden schriftelijk aan bij de secretaris van het
bestuur.






Leden die zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie worden tijdens de
ledenvergadering voorafgaand aan de stemming gevraagd hun kandidatuur mondeling
toe te lichten aan de hand van de voor de verschillende functies geldende profielschets.
Kandidaten voor de zetels in het bestuur die niet worden gekozen uit de leden van de
vereniging worden op grond van hun voor de vereniging relevante kwaliteiten, kennis en
ervaring door het zittende bestuur voorgedragen aan de algemene ledenvergadering
De leden van het bestuur die zijn gekozen uit de leden van de vereniging blijven tevens
lid van het bewonersplatform.
De overige bestuursleden nemen deel aan de vergaderingen van het bewonersplatform
op grond van een rouleersysteem dat aan het begin van het jaar wordt vastgesteld.

Artikel 5 Kascommissie (sluit aan bij artikel 16 van de statuten)





Het LSA kent een kascommissie die jaarlijks namens de leden het financieel jaarverslag van
de vereniging controleert en de algemene ledenvergadering adviseert om het financieel
jaarverslag goed of af te keuren.
Deze commissie wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering door de leden uit hun midden
gekozen door middel van enkelvoudige stemming bij handopsteking.
De commissie bestaat uit 2 leden en een reservekandidaat die aan de
commissieberaadslaging deelneemt als een van de andere leden niet beschikbaar is.
De leden worden benoemd voor maximaal 2 jaar. De leden van de kascommissie worden
jaarlijks benoemd en zijn vervolgens slechts eenmaal herkiesbaar.

Artikel 6 Hoogte van de jaarlijkse contributie (sluit aan bij art 3 van de statuten)


Op voordracht van het bestuur neemt ledenvergadering tijdens de laatste ledenvergadering
van elk boekjaar een besluit over de hoogte van de contributie voor het daaropvolgende
boekjaar. Indien om welke reden dan ook het bestuur geen voorstel doet blijft de hoogte van
de contributie in het volgend boekjaar onveranderd.

Artikel 7 Ledenfonds bijzondere bestemmingen




Een door het bestuur vast te stellen deel van het geïnde contributiegeld wordt jaarlijks in een
ledenfonds gestort.
Dit fonds bedoeld om de zomerschool die het LSA jaarlijks organiseert en die exclusief
toegankelijk is voor leden van het bewonersplatform, voor deze leden betaalbaar te houden.
Het bestuur stelt jaarlijks aan de hand van de kosten van het programma de bijdrage vanuit
het fonds vast.

Artikel 8 Slotbepaling




Alle in dit reglement neergelegde artikelen zijn in hun werkingsgebied ondergeschikt aan
hetgeen daarover in de statuten van de Vereniging LSA is opgenomen. In gevallen waarin
dit reglement niet voorziet wordt beslist aan de hand van de statuten. Anderszins beslist
de algemene ledenvergadering.
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 14 juni 2014

