GEMEENTE BELANG KAMPEN

Huishoudelijk reglement
d.d. 15 september 2004
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1
Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van Gemeente Belang Kampen.
Artikel 2
De algemene ledenvergadering wordt gevormd door alle leden en ereleden. Het bestuur stelt in
onderling overleg een agenda op voor deze vergaderingen en zorgt ervoor dat deze agenda
tenminste een week voor de vergadering verzonden is.
Artikel 3
Alleen leden komen in aanmerking voor een verkiesbare plaats op de voorlopige kandidatenlijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen en dan nog pas nadat zij tenminste drie jaar lid zijn geweest.
Op de datum van ondertekening van bereidstelling als voorlopige kandidaat voor de
gemeenteraadsverkiezingen dienen de kandidaten al hun verplichtingen jegens Gemeente Belang
Kampen te zijn nagekomen.
Artikel 4
Het bestuur draagt naar buiten toe de beginselen van GBK uit, zoals vastgelegd in het door de
ledenvergadering vastgestelde “Verkiezingsprogramma”. Zij stelt zich daarbij ten doel zo eensgezind
mogelijk naar buiten te treden en de te verrichten werkzaamheden en te vervullen functies zo goed
mogelijk over de bestuursleden te verdelen.
Artikel 5
Het bestuur kan, al dan niet tijdelijk, werkgroepen instellen. Deze werkgroepen brengen uitsluitend
advies uit aan de fractie. Deze werkgroepen bestaan uit leden van GBK en worden door het bestuur
of de ledenvergadering benoemd. Het bestuur kan regels stellen omtrent de werkwijze van de
werkgroepen.
Artikel 6
a. De ledenvergadering is op woensdag 1 juni 2016 akkoord gegaan met het voorstel het
contributiebedrag te verlagen naar minimaal € 1,- per jaar m.i.v. 1 januari 2017.
b. De bijdrage van raadsleden en wethouders wordt, na een voorstel van het bestuur, bepaald
door de ledenvergadering. In de algemene ledenvergadering van 15 september 2004 zijn
deze bijdragen als volgt vastgesteld:
- Raadsleden: € 450,00 per jaar;
- Wethouders: € 1.000,00 per jaar;
c. Men moet minimaal 3 jaar lid van GBK zijn om deel te nemen aan de verkiezingen van de
kandidaat raadsleden (kieslijst).
Artikel 7
De kandidaatstellingscommissie heeft het recht om een voorstel te doen een raadslid te kiezen dat
korter dan een jaar lid is.
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Artikel 8
Voor donateurs geldt een vrije bijdrage, met een minimum van € 10,00. Aan een financiële bijdrage
kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 9
Rooster van aftreden, zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 25 oktober 2006:
2013 - 2016 - 2019 - 2022 - 2025 en verder: de penningmeester
2014 - 2017 - 2020 - 2023 - 2026 en verder: de secretaris
2015 - 2018 - 2021 - 2024 - 2027 en verder: de voorzitter
Artikel 10
Voor wijziging van dit reglement is van toepassing artikel 19 lid 1, 2 van de statuten.
Dit huishoudelijk reglement is opnieuw vastgesteld in de ledenvergadering van 13 december 2017.

Voor akkoord:

Voorzitter

secretaris

was getekend,
J.E.R. van Dijk

was getekend,
G. Koops
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