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Artikel 1 Begripsbepalingen 
 

1.] In dit document wordt verstaan onder: 
De vereniging:  
Vereniging Bewonerscollectief Energietransitie Laagbouwwoningen. (VBEL) 
Zetel: 
Zij is gevestigd in de gemeente: 
2715 AT Zoetermeer, Groenewater 68 
De Statuten:  
De statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte de Datum op 14 juli 2020 
Oprichting  Vereniging DHZ 2020.002230,01/LWE/na, door mr. Linda Alida Anna 
Geertruida Weggeman, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Franciscus 
Wilhelmus Wouter Mary Govers, notaris te Capelle aan den IJssel. 

 
Het bestuur:  
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen die statutair zijn aangewezen.  
De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging 
benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering kan 
worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en 
een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene 
vergadering benoemd. 
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 

 
 

Artikel 2 Vertegenwoordiging 
 

 1.] Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
 2.] Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
 3.] De vereniging kan ook vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk  
      handelende bestuursleden met toestemming van de overige bestuursleden. 

 
 
Artikel 3 Voorzitter 

 

Hieronder worden de verantwoordelijkheden beschreven van de voorzitter.  
1.] De uitvoering van deze taken kan hij delegeren aan anderen indien wenselijk. 
2.] De voorzitter geeft leiding aan de vereniging en daarmee ook aan het bestuur. 
3.] De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de inhoud van alle interne en  
     externe communicatie. 
     Bij communicatie moet men denken aan: 

a. Leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen. 
b. Overleg en informatie-uitwisseling met woningeigenaren, huurders 

en externe partijen in welke vorm dan ook (gesprekken, 
overleggen, flyers, e-mails etc.). 

c. Is eigenaar van de gegevens en bepaalt daarmee welke informatie 
aan wie wordt verstrekt (bestuur, leden, niet-leden, externe 
partijen). 

4.] De voorzitter leidt zowel de vergaderingen van het bestuur alsmede de  
     algemene vergaderingen en stelt samen met de secretaris de agenda voor 
     alle vergaderingen vast. 
5.] Schrijft minsten 1* per jaar een (ALV) Algemene Leden Vergadering uit. 
6.] Ziet toe dat mijlpalen gehaald worden. 
7.] De voorzitter vraagt op basis van bestuursbesluiten fondsen en subsidies aan. 
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Artikel 4 Secretaris 
 

De secretaris ondersteunt de voorzitter en draagt in het bijzonder zorg voor de volgende 
taken: 
1.] Verzorgen van de feitelijke communicatie.  
2.] Samen met de voorzitter, opstellen van de agenda voor overleggen en het doen  
     van verslaglegging daarvan. 
3.] Verzamelen van gegevens voor het jaarverslag en het maken van een concept. 
4.] Diverse administratieve werkzaamheden. 
5.] Het archiveren van belangrijke documenten op structurele wijze in de  
     daarvoor aangewezen mappen. 
      

 
 
Artikel 5 Penningmeester 

 

1.] De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van  
     de vereniging.  
2.] Is verantwoordelijk voor de inning van de verschuldigde contributie en  
     de administratieve verwerking daarvan. 
3.] Is verantwoordelijk voor het doen van uitgaven en de verantwoording daarvan. 
4.] Signaleert onregelmatigheden zoals: uitblijven van betalingen, onbalans  
     tussen inkomsten en uitgaven.  
5.] Verzorgt de financiële paragraaf binnen het jaarverslag. 

 
 
Artikel 6 Webmaster 

 

1.] De webmaster voert het beheer over de website VBEL.org en beschikbaarheid  
     van e-mailadressen. 
2.] Onderhoudt de Website door verbeteringen aan te brengen. 
3.] Beheert het ledenbestand. 
4.] Stelt het ledenbestand beschikbaar aan de penningmeester ten behoeve van het 
     innen van contributie. 
5.] Stelt informatie beschikbaar via de website conform besluitvorming bestuur,  
     rekening houdend met de autorisatie mogelijkheden en de voorgestelde       
     mappenstructuur.  
6.] Aandachtsgebied Werving. 

• Voert activiteiten met als doel:  
Het werven van bewoners van de Waterbuurt voor VBEL, dit in 
samenspraak en goedkeuring van het bestuur.  

 
 
Artikel 7 Algemeen bestuurslid 

 

1.] Voert conform bestuurlijke besluitvorming ad hoc taken uit.  
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Artikel 6 Algemeen Bestuur 

 

1.] Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Het algemeen bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en 
neemt in spoedeisende zaken beslissingen.  

2.] Alle VBEL-bestuursleden hebben inzage in de rekening-courant van de vereniging.  
3.] Alleen de voorzitter en de penningsmeester hebben betalingsbevoegdheid. 
 Indien één van beiden door omstandigheden zijn rol niet kan vervullen, wijst het 

bestuur een ander bestuurslid aan die tijdelijk deze rol kan vervullen. 
4]. Beide betalingsbevoegden moeten gezamenlijk goedkeuring verlenen voor 

betalingen. (4 ogen principe) 
 
 
Artikel 7 Vergaderingen Bestuur  
1.] Het algemeen bestuur vergadert minimaal 6 maal per jaar.   
2.] Aan een bestuursvergadering moeten minimaal 4 bestuursleden deelnemen.  
3.] Bij calamiteiten kunnen de voorzitter, secretaris en penningmeester  
     gezamenlijk besluiten nemen waarover dan in de volgende  
     bestuursvergadering gerapporteerd moet worden. 
 

 
Artikel 8 Besluitvorming 

 

1.] Besluitvorming door het bestuur gebeurt bij gewone meerderheid. Als de  
     stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag, behalve in de  
     gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven. 

a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen 
bestuur.  

b. Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen 
roepen als men een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken. 

 
 
Artikel 9 Financiële controle   

 

1.] Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert  
     jaarlijks de financiën.  
2.] Bij uitgaven t.b.v. VBEL dient het volgende voorschrift gevolg te worden: 

a. Middels een door de Voorzitter of diens vervanger goed gekeurd en 
getekend VBEL-declaratieformulier kan men een bedrag bij de 
penningmeester declareren. 

b. Decharge van de penningmeester gebeurt, na goedkeuring door de 
algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de 
kascommissie en de voorzitter. 

c. Alleen de penningmeester en voorzitter – of diens vervangers – kunnen geld 
opnemen tot maximaal € 250,- na vooraf overleg. 

 
 
  Artikel 10 Uitgaven 

 

1.] Uitgaven t.b.v. VBEL door bestuursleden, waar vooraf toestemming voor is verleend, 
       kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester door overlegging van  
       de desbetreffende factuur.  
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 Artikel 11 Organisatie beheer 
 

  Website VBEL: 
  1.] Eerste beheerder, Webmaster. 
  2.] Tweede beheerder, Voorzitter.  
  Financiën: 
  1.] Eerste verantwoordelijke, Penningmeester. 
  2.] Tweede verantwoordelijke, Algemeen bestuurslid. 
 
 
 

  Artikel 12 Uitwisseling van informatie 
 

  1.] Uitwisseling van niet openbare informatie tussen VBEL en andere organisaties,  
       zal alleen door de voorzitter of diens aangewezen vervanger plaatsvinden,  
       na afstemming met de betrokken organisatie(s).  
 
 
 
  Artikel 13 Contacten met de Gemeente 

 

1.] Voor het maken van afspraken tussen VBEL en gemeentelijke instanties  
     gelden strenge regels: 

a. Het vastleggen van contacten voor bijeenkomsten, voordrachten en officiële 
gesprekken tussen VBEL en gemeentelijke instanties zal alleen tussen de  

       voorzitter of diens aangewezen vervanger plaatsvinden, na afstemming  
       met de betrokken organisatie(s).  

 
 
 Artikel 14 Wijziging Inrichting van Bestuur 
 1.] Wijzigingen in dit document moeten worden bekrachtigd in een bestuursvergadering.   
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