
HUISHOUDELIJK  REGLEMENT 
Van de Contactgroep Postactieven Regio Volkel 
 
1.  Algemeen. 
Teneinde te kunnen voorzien in de continuïteit van bestuur is, als uitvloeisel van de Algemene Leden-
vergadering 2008, overgegaan tot het aantrekken van aspirant bestuursleden. Dit is gedaan op grond 
van het feit dat er wel belangstelling bestaat voor bestuursfuncties, maar dat onbekendheid met de 
materie en “drempelvrees” m.b.t. kandidaatstelling leden er van weerhoudt zich kandidaat te stellen 
voor een plaats in het bestuur. 
 
2.  Doel. 
Doel van deze maatregel is geïnteresseerde verenigingsleden bekend te maken met het bestuurswerk 
en hen in staat te stellen zich op basis van hun ervaringen eventueel kandidaat te stellen voor een 
plaats in het bestuur. 
 
3.  Status en bevoegdheden.  
a.  De aanstelling geldt voor één jaar en kan met instemming van het bestuur met nog maximaal twee 
maal één jaar worden verlengd. Tussentijdse beëindiging van de aanstelling geschiedt op beslissing 
van het bestuur dan wel op verzoek van betrokkene. 
 
b. Aan aspirant bestuursleden kan geen bestuursfunctie worden toegekend. Zij worden derhalve niet 
opgenomen in de registratie bij de Kamer van Koophandel. Zij hebben geen bestuursbevoegdheid 
noch -verantwoordelijkheid. Op verzoek van bestuursleden dan wel op eigen voorstel kunnen zij de 
uitvoering van activiteiten en werkzaamheden van bestuursleden (deels) op zich nemen. De eindver-
antwoordelijkheid hiervoor berust te allen tijde bij het betreffende bestuurslid. 
 
c. Aspirant bestuursleden zijn gerechtigd tot het bijwonen van de vergaderingen van het Algemeen 
bestuur. Zij ontvangen hiervoor de standaard convocatie en betreffende informatie. In de vergadering 
hebben zij volledig spreekrecht, maar geen stemrecht. In geval van zaken waarvoor stemming vereist 
is, zal de voorzitter hen voorafgaand aan de stemming in de gelegenheid stellen hun visie ter tafel te  
brengen. 
 
d.  Aspirant bestuursleden kunnen zich tijdens de bestuursvergadering waarin de Algemene Leden-
vergadering wordt voorbereid kandidaat stellen voor een plaats in het bestuur. In de convocatie naar 
de leden zullen zij worden vermeld als door het bestuur ingebrachte kandidaten. 
 
 
 
 
 
 


