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1. VERANTWOORDING 

1.1. Huishoudelijk reglement 

Krachtens het in artikel 21, lid 2 van de statuten van KBO afdeling Haaren (hierna te noemen KBO 
Haaren) kan het bestuur van KBO Haaren, met instemming van de ledenvergadering, een 
huishoudelijk reglement vaststellen.  
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en/of de reglementen van KBO-
Brabant en/of de statuten van KBO Haaren. 
 

1.2. Aanvullende bepalingen 

De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement zijn ten opzichte van de statuten van KBO Haaren en 
KBO Brabant aanvullend van aard. Reeds in de statuten geregelde zaken zijn –in principe- niet 
nogmaals opgenomen in dit Reglement. 

1.3. Instemming Algemene Ledenvergadering 
De leden van KBO Haaren hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2018 
ingestemd met mutaties op inhoud en toepassing van het tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
29 februari 2012 gewijzigde huishoudelijk reglement. Deze instemming is vastgelegd in de notulen van 
genoemde ledenvergadering. 

 
 

2. KBO AFDELING HAAREN (KBO Haaren)  

2.1. Ouderenvereniging 

KBO-afd. Haaren is een ouderenvereniging die bestaat uit leden en een bestuur.  Het functioneren van 
KBO-Haaren is gevestigd op haar statuten d.d. 13-5-2002, het onderliggend reglement. Door de 
koppeling aan KBO-Brabant vloeien een aantal rechten en plichten voort uit de statuten en 
reglementen van KBO-Brabant. 
Binnen KBO-Haaren zijn KBO-organisaties/-clubs met een eigen (deel)bestuur actief. 
 

2.2. Lidmaatschap, aanvang en beëindiging 

2.2.1.Het lidmaatschap van KBO Haaren staat open voor alle natuurlijke personen van 50 jaar 
en ouder, die:   
a. woonachtig zijn in de dorpskern Haaren 
b. niet woonachtig zijn in de dorpskern Haaren, met dien verstande dat leden buiten de dorpskern 
dienen te beschikken over een postadres in de dorpskern Haaren (dit i.v.m. bezorging van 
vergaderstukken, het verenigingsblad e.d.). Het bestuur kan om specifieke/speciale redenen hiervan 
afwijken.  

2.2.2.Ieder die als lid is ingeschreven en de contributie heeft betaald, krijgt een ledenpas. Met de ledenpas 
kunnen bij diverse bedrijven en winkels in Haaren en dorpen in de omgeving. aantrekkelijke kortingen 
worden verkregen. Met de ledenpas kunt u zich legitimeren als lid van KBO Haaren.  

         Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient de ledenpas ingeleverd te worden bij het secretariaat of 
ledenadministratie. 

2.3. Organisatie 

2.3.1. Organigram 

KBO Haaren hecht eraan duidelijkheid binnen de organisatie te scheppen. De organisatievorm, 
weergegeven in de bijlage organigram, is gericht op een bestuur met zo veel mogelijk gedelegeerde taken 
en bijbehorende bevoegdheden… 
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2.3.2. Functieprofielen en vrijwilligersovereenkomsten  

Duidelijk moet zijn wat de relatie tussen bestuur en andere vrijwilligers van KBO Haaren is. Voor alle 
vrijwilligers is de vrijwilligersovereenkomst van toepassing. Voor wat betreft de bestuursfuncties en de 
functie van de leden van de Klachtencommissie zijn ook vastgelegde functieprofielen van toepassing. De 
geldende functieprofielen en de vrijwilligersovereenkomst liggen ter inzage bij de secretaris.   
 

2.3.3. Delegatie 

De taken/activiteiten van het bestuur, voor zover het de uitvoering betreft, kunnen worden gedelegeerd aan  
de zogenoemde voorttrekkers van secties of kaderleden. In instellingsbeschikkingen worden nadere regels 
voor voorttrekkers en (leden van) werkgroepen vastgelegd. Een instellingsbeschikking is voor een activiteit 
en niet voor een persoon (bijv. de voorttrekker). De persoon vertegenwoordigt de activiteit en tekent als 
zodanig de beschikking. Binnen het bestuur heeft elk bestuurslid bepaalde, in een bestuursbesluit 
vastgelegde, gedelegeerde  aandachtsgebieden. 
 
3. BESTUUR 

3.1. De voorzitter 

3.1.1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering, het bestuur en 
          het dagelijks bestuur. 
3.1.2. Met de overige leden van het dagelijks bestuur zorgt hij o.m. voor uitvoering van de besluiten van de 

vergaderingen. 
3.1.3. De voorzitter vertegenwoordigt de afdeling bij externe contacten.  
3.1.4.De voorzitter draagt er zorg voor dat jaarlijks het functioneren van het afdelingsbestuur met elkaar 

besproken wordt. 

3.2. De secretaris 

3.2.1.De secretaris draagt zorg voor de uitgaande en ingekomen stukken en maakt hiervan  
          een lijst. Hij doet op iedere bestuursvergadering hierover mededelingen. 
3.2.2. Hij draagt zorg voor een passende administratie, maakt van alle vergaderingen een verslag of een 

besluitenlijst en voert de correspondentie. 
3.2.3. Hij draagt zorg voor een duidelijk en overzichtelijk jaarverslag, waarin de activiteiten in het voorbije 

jaar worden vermeld en waaruit de stand van zaken in de afdeling blijkt. 
3.2.4. Hij houdt nauwgezet het ledenregister bij en mutaties in het ledenbestand geeft hij namens het 

bestuur met de nodige gegevens door, overeenkomstig artikel 6 van het Bondsreglement. 
 

3.3. De penningmeester 

3.3.1. De penningmeester beheert de geldmiddelen. 
3.3.2. Hij voert een overzichtelijke boekhouding van de inkomsten en uitgaven en brengt op de 

jaarvergadering financieel verslag uit.  
3.3.3. Tussentijds geeft hij het bestuur inlichtingen over de stand van de financiën. 
3.3.4. De penningmeester stelt een concept begroting op en legt deze ter accordering voor aan het bestuur. 
3.3.5. Hij regelt de inning van de contributie en de subsidieaanvragen. 
3.3.4.Hij draagt zorg voor een tijdige afdracht van het door de Algemene Vergadering  

  vastgestelde bedrag aan het Algemeen Bestuur. 
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3.4. De vicevoorzitter 

3.4.1. Het bestuur kiest uit haar midden een vicevoorzitter. 
3.4.2. De vicevoorzitter treedt in voorkomende gevallen op als plaatsvervanger van de voorzitter. Artikel 12 

(stemmingen) van de statuten is van toepassing.  
3.4.3. De keuze voor de persoon van de vicevoorzitter wordt vastgelegd in een bestuursbesluit.  

 

3.5. Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, is belast met 
de dagelijkse gang van zaken, de voorbereiding van bestuurs- en ledenvergaderingen alsmede zaken die 
geen uitstel kunnen hebben. 

 

3.6. Rooster van aftreden  

3.6.1.Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op. Ingevolge dit rooster treden ieder 
jaar drie bestuursleden af. Van voorzitter, secretaris en penningmeester treedt er in enig jaar slechts 
één af. 
Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt, met inachtneming van 3.6.2, op het 
rooster de plaats in van zijn voorganger. 
Voor functiewijzigingen binnen het bestuur is eveneens artikel 3.6.2 van toepassing. 

3.6.2. Het rooster van aftreden volgt de functie die een persoon krijgt en niet de persoon zelf.  

3.7. Functie na herverkiezing 

Een binnen het bestuur in functie gekozen bestuurslid bekleedt na herverkiezing niet automatisch weer de 
functie van de vorige bestuursperiode. 
 

3.8. Tussentijdse vacatures 

3.8.1. Bij het tussentijds ontstaan van een vacature kan het bestuur van KBO Haaren daarin voorzien door 
het voorlopig aanwijzen van een lid tot vervangend bestuurslid. 

3.8.2. Het bestuur publiceert dit bestuursbesluit in het blad De Kraant en op www.kbo-haaren.nl.   
 

3.9. Einde lidmaatschap bestuur/ontheffing van bestuursfunctie 

3.9.1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt doordat:  
a. de bestuursperiode afloopt 
b. het lid het lidmaatschap van het bestuur opzegt; 
c. het lid ophoudt lid van de vereniging te zijn (bijv. opzegging, royement of overlijden) 
d. tweederde van de zittende bestuursleden aan het desbetreffende lid door middel van een 
aangetekende brief laten weten dat verdere samenwerking met hem niet mogelijk is. 

3.9.2. Ontheffing van bestuursfunctie door de Algemene Ledenvergadering 
3.9.2.1. Indien de Algemene Ledenvergadering voornemens is een door haar benoemd  bestuurslid uit zijn 

functie te ontslaan of te schorsen, geeft zij daarvan onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk 
kennis aan het betrokken bestuurslid. 

3.9.2.2 .Het betrokken bestuurslid kan zich binnen veertien dagen schriftelijk verweren bij het 
desbetreffende orgaan en heeft daarna het recht mondeling gehoord te worden.   

 

4. KADERLEDEN 

4.1. Definitie 

Een kaderlid is een KBO-lid die op vrijwillige basis op enigerlei wijze maar niet als bestuurder van 
KBO Haaren, onder het formele toezicht van het bestuur van KBO Haaren ,een bijdrage levert aan 
het verwerkelijken van de doelstellingen van KBO Haaren 
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4.2. Rechten en plichten 

4.2.1. Algemeen/ vrijwilligersovereenkomst 

De rechten en verplichtingen van de kaderleden blijken uit de aangegane vrijwilligersovereenkomst. 

4.2.2. Activiteitenorganisaties met eigen sectie-/clubbestuur 

4.2.2.1.Taken en bevoegdheden worden, na goed overleg met elkaar, door het bestuur van de afdeling 
KBO Haaren vastgesteld voor organisaties/clubs, binnen het KBO Haaren-stramien, met een eigen 
bestuur.  

4.2.2.2.Een en ander wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenoemde instellingsbeschikking. 
 

5. VERGADERINGEN 

5.1. Algemene Ledenvergadering 

5.1.1. De convocatie geschiedt omstreeks medio februari. Daarbij wordt tevens gewezen op de procedure 
voor het voordragen van een nieuw bestuurslid. Ongeveer 14 dagen voor de datum van de Algemene 
Ledenvergadering worden de agenda en relevante bijlagen toegezonden. Het bestuur kan besluiten 
de bijlagen uitsluitend op verzoek van een lid toe te zenden. Agenda en bijlagen, waaronder het 
financieel verslag zijn via www.kbo-haaren.nl  te raadplegen. 

5.1.2. Het bestuur kan buitenstaanders uitnodigen ter bijwoning van een Algemene  
          Ledenvergadering. 
5.1.3. Uiterlijk op de  laatste woensdag van maart van elk jaar wordt de Algemene Ledenvergadering 

gehouden. 
5.1.4. Kandidaatstelling voor voorzitter of lid van het bestuur geschiedt tijdig (minimaal twee weken. voor de 

Algemene Ledenvergadering) en schriftelijk, met ondertekening door tenminste tien leden. Bij 
voordracht door het bestuur is deze paragraaf niet van toepassing. 

5.1.5. Iedere kandidaatstelling, anders dan door het bestuur, dient vergezeld te gaan van een schriftelijke 
bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat. Zo nodig, met vermelding van de relevante 
gegevens conform het door het bestuur vastgestelde functieprofiel voor een bestuurslid en –indien 
van toepassing- het profiel van de beoogde functie. 

 

5.2. Extra Algemene Ledenvergadering 

5.2.1. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 6.1.6. wordt, indien de uitvoering van de beslissing naar 
het oordeel van de Klachtencommissie geen uitstel verdraagt, door het bestuur binnen één maand een 
extra Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen. 
5.2.2. Ook het afdelingsbestuur kan bij verschil van mening binnen eenzelfde termijn een extra Algemene 
Ledenvergadering bijeenroepen. 
 

5.3. Bestuursvergaderingen 

5.3.1. Het bestuur vergadert bij voorkeur maandelijks, doch tenminste vijf keer per jaar.  
5.3.2. Voorzitter en secretaris kondigen uiterlijk een week van te voren een bestuursvergadering aan, 

onder gelijktijdige aanbieding van een agenda met de vergaderpunten. 
5.3.3.  Van deze vergaderingen worden notulen vervaardigd. 
 

5.4. Overige vergaderingen 

Van de overige vergaderingen/overlegsituaties, bv activiteitencommissie, ouderenadviseurs, 
nestorbezorgers krijgt het verantwoordelijk bestuurslid het verslag (notulen) dan wel wordt hij/zij op een 
andere wijze van de inhoud van het overleg op de hoogte gebracht. Het bestuur heeft deze afwijkende 
vorm van verslaglegging akkoord bevonden. 
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5.5. Wijze van verkiezingen en stemmen 

5.5.1. De wijze van stemmen geschiedt overeenkomstig artikel 12 van de statuten van KBO Haaren. 
5.5.2. Bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een commissie van drie leden, die wordt 

belast met het opmaken van de uitslag van de stemming. 
5.5.3.1.Indien bij een stemming over personen geen meerderheid (50%) is behaald, vindt een tweede 

stemming plaats. 
5.5.3.2.Voorzover nodig heeft vervolgens herstemming plaats tussen degenen die bij de tweede vrije 

stemming de meeste stemmen behaald hebben. 
5.5.3.3.Twee of meer kandidaten die behoren tot hen die de meeste stemmen behaald hebben en 

tevens een gelijk aantal stemmen, nemen deel aan de herstemming. 
5.5.3.4.Bij herstemming is degene gekozen die de meeste stemmen heeft behaald. 
5.5.3.5.Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. 
5.5.4. Het door de voorzitter in de ledenvergadering uitgesproken oordeel, dat door de 

ledenvergadering een besluit is genomen, is beslissend. 
5.5.5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid van dit artikel bedoelde 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de 
meerderheid van de vergadering dit verlangt, of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, wanneer één afgevaardigde dit verlangt.  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

5.5.6. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, beslist de voorzitter. 
 
6. COMMISSIES 

6.1. Klachtencommissie 

6.1.1. Klachten en geschillen, van welke aard ook, kunnen door de leden van KBO Haaren schriftelijk 
worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van KBO Haaren, bestaande uit maximaal drie maar 
minimaal twee personen. Indien er minder dan 3 personen zijn, dient het bestuur dient zich in te 
spannen op zo kort mogelijke termijn te bewerkstelligen dat het minimum vereiste aantal aanwezig 
is. Zo nodig wordt KBO-Brabant om tijdelijke aanvulling verzocht.  

6.1.2.  De leden van de commissie mogen geen bestuurlijke functies op enig niveau binnen de  
           KBO-organisatie vervullen.  
6.1.3.  De leden van de Klachtencommissie worden gekozen door de Algemene  
           Ledenvergadering en vervullen hun taak zonder last van of ruggespraak met het  
           bestuur. De leden van de Klachtencommissie treden volgens een door hen te bepalen  
           rooster elke drie jaren af en zijn herkiesbaar. Het rooster van aftreden komt elk jaar op de agenda 

van de Algemene Ledenvergadering. 
6.1.4.  De Klachtencommissie nodigt de klager(s) uit voor een bespreking teneinde alle facetten van de 

zaak helder te krijgen. 
6.1.5.  De Klachtencommissie komt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht na hoor en  
           wederhoor en ontvangst van alle relevante bescheiden met een voor alle partijen in  
           principe bindende en gemotiveerde uitspraak. Deze gemotiveerde uitspraak zal schriftelijk aan de  

klager, een eventueel betrokken persoon die aanleiding was voor de klacht en het bestuur KBO 
Haaren worden medegedeeld. 

6.1.6.  Indien het bestuur van KBO Haaren zich niet kan verenigen met de uitspraak van de 
Klachtencommissie, wordt tijdens de eerstkomende Algemene Ledenvergadering de gemotiveerde 
uitspraak van de Klachtencommissie ter definitieve besluitvorming voorgelegd. zie  5.2. 

6.1.7.  De commissie kan geen bindende uitspraak doen over eventuele aansprakelijkheid en  
           schadevergoedingsverplichtingen van bestuurders en kaderleden van KBO  
           Brabant en/of KBO Haaren.  
6.1.8.  De klachtencommissie zal alle binnengekomen klachten verantwoorden in een register en  
           daarin ook de besluiten opnemen. en jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering over 
           de activiteiten rapporteren. 
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6.2. Kascommissie 

6.2.1. De kascommissie bestaat uit drie personen (inclusief de reserve). Voor het aftreden geldt een 
roulatiesysteem. Er is een reserve lid  om de continuïteit te waarborgen. 

6.2.2. De controle dient uitgevoerd te worden op basis van de geldende richtlijnen en algemene en 
specifieke KBO normen. Het door de vergadering vastgestelde formulier “controle-instructie” kan 
daarbij een hulpmiddel zijn. 

6.2.3. De kascommissie geeft een advies aan de Algemene Ledenvergadering inzake décharge van de 
penningmeester. 

 
7. BESTUURSBESLUITEN 

 

7.1. Besturen kan uitsluitend met mandaat van de Algemene Ledenvergadering. Om praktische redenen 
is het tijdens de loop van het verenigingsjaar niet mogelijk alle voorgenomen bestuursbesluiten vooraf 
aan de –elke keer te beleggen- vergadering ter goedkeuring voor te leggen 

7.2. Bestuursbesluiten die voor het adequaat en  behoorlijk uitoefenen van de bestuursfunctie nodig zijn, 
worden door resp. namens de  secretaris in een zogenoemde besluitenlijst, als addendum aan de 
notulen van de desbetreffende bestuursvergadering, vastgelegd..  

7.3. In bestuursbesluiten kan ook richting worden gegeven aan activiteiten van secties (bijvoorbeeld de 
Bezoekgroep KBO Haaren) en bepaalde gebruiken (bijvoorbeeld voor het vaandel van KBO Haaren) 

7.4. De bestuursbesluiten worden aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aangeboden met het 
verzoek deze alsnog te accorderen. Indien niet geaccordeerd, worden de genomen besluiten zo veel 
mogelijk ongedaan gemaakt. 

7.5. Een overzicht van de bestuursbesluiten is te raadplegen via www.kbo-haaren.nl. 
 

8. FINANCIËN 
 

8.1. Boekjaar 

8.1.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
8.1.2. De financiële verantwoording van het bestuur en in het bijzonder de penningmeester heeft betrekking 

op het afgelopen boekjaar. Voor wat betreft het komende jaar wordt een begroting gepresenteerd. 
Zowel de verantwoording van de financiële zaken als de voorgenomen bestuursdaden van de 
begroting dienen door de Algemene Ledenvergadering te worden goedgekeurd. 

 

8.2. Geldmiddelen 

8.2.1. Aanvulling op statuten art. 17, lid 1,sub e (Overige baten): zoals sponsorgelden en donaties van 

leden, niet-leden en organisaties/bedrijven e.d. 

8.2.2. Bijdragen door deelnemers in de kosten van activiteiten 

8.2.2.1. Van deelnemers aan activiteiten kan een bijdrage in de kosten van organisatie en consumpties 

worden gevraagd. 
8.2.2.2. De bijdrage kan verschillend zijn voor leden en niet-leden. 
8.2.2.3. Vooraf verschuldigde eigen bijdragen worden, om welke reden ook, niet gerestitueerd tenzij de 

organiserende instelling daarvoor van anderen een vergoeding ontvangt. In dat geval is de 
restitutie gelijk aan de ontvangen vergoeding. 
 

8.3. Kostenvergoedingen 

8.3.1. bestuurs- en kaderleden 

8.3.1.1. Ter dekking van hun vaste kosten ontvangen bestuursleden een vaste 
kostenvergoeding. Voor de overige functies kan in voorkomende gevallen eveneens 
een vaste kostenvergoeding worden gegeven. In een bestuursbesluit worden namen van 
personen en de hen toegekende vergoeding vastgelegd.  
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8.3.1.2.  De door het bestuur, al dan niet in instellingsbeschikkingen, toegestane declaraties  voor gereden 
kilometers, uitgaven voor papier en cartridges en speciale uitgaven worden vergoed. De gereden 
kilometers dienen door aanvragers te worden verantwoord ( doel, verwijzing naar 
bestuurstoestemming resp. instellingsbeschikking, aantal kilometers). Speciale uitgaven dienen –
onder verwijzing naar doel en bestuurstoestemming resp. instellingsbeschikking- vergezeld te 
gaan van rechtsgeldige bewijzen van 

              verschuldigdheid en betaling.  
 

8.3.2. algemeen 

8.3.2.1.  Het bestuur reserveert elk jaar een vast (geïndexeerd) bedrag voor een “etentje of iets dergelijks”. 
Bij  bestuursbesluit wordt vastgesteld welk onderdeel van de organisatie hiervoor in aanmerking 
komt. 

8.3.2.2.  Voor de sectie clubs met een eigen bestuur en eigen inkomsten geldt dat de kosten van een 
dergelijk uitje ten laste van de eigen inkomsten komen.  

8.3.3. overig 

8.3.3.1.  Voor cursussen/vieringen/ themabijeenkomsten e.d, waarbij extern gekwalificeerde instellingen 
en/of personen worden ingeschakeld, wordt het –vooraf door het afdelingsbestuur geaccordeerde- 
overeengekomen honorarium vergoed onder aftrek van eventuele eigen bijdragen van deelnemers 
en bijdragen van sponsoren.  

8.3.3.2.  Indien de onder 8.3.3.1. vermelde cursussen e.d. door gekwalificeerde KBO-leden resp. 
sympathisanten worden gegeven, is het afdelingsbestuur bevoegd hen daarvoor een redelijke 
vergoeding te geven. 

8.3.3.3.  Voor zo ver ten laste van de eigen inkomsten komend, zijn secties en clubs binnen  
              het kader van de instellingsbeschikking en de sectiebegroting bevoegd tot het zelf vaststellen van 

inhoud en prijs van cursussen e.d., zoals genoemd onder 8.3.3.1/2. 

8.4. Contributie, vaststelling en incasso 

8.4.1.1. De contributie wordt geïnd door KBO Haaren. 
8.4.1.2. De wijze van inning van de jaarcontributie is door het bestuur van de afdeling vastgesteld op 

machtiging door het lid tot jaarlijkse (bankgiro)incasso van de contributie. 
8.4.2. De Algemene Ledenvergadering bepaalt de hoogte van de contributie voor een kalenderjaar. De 

contributie wordt jaarlijks op 1 januari aangepast met het dan geldende indexcijfer van de Prijsindex 
Gezinsconsumptie. Hiervan afwijken kan alleen met toestemming van de Algemene 
Ledenvergadering. 

8.4.3. Het  bestuur van KBO Haaren bepaalt de hoogte van de contributie, die verschuldigd is wanneer 
iemand in de loop van het kalenderjaar toetreedt als lid. Het verschuldigde dient door het lid te 
worden overgemaakt naar de rekening van KBO Haaren.  

8.4.4. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar vindt geen restitutie van 
contributie plaats. 

8.4.5. Het bestuur van KBO Haaren kan afwijken van het bepaalde in 8.4.1.2. 
8.4.6. Het bestuur van KBO Haaren kan in verband met de financiële draagkracht van een lid (gedeeltelijk) 

ontheffing van de contributieplicht verlenen.  

8.4.7. Leden die in een verpleeghuis verblijven zijn vrijgesteld van betaling van contributie.  

9. OVERGANGSBEPALINGEN 

De bij de inwerkingtreding van dit reglement zittende bestuursleden worden geacht te zijn gekozen 
overeenkomstig het gestelde in artikel 6.5 van dit reglement. 

10. SLOTBEPALINGEN 

10.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van KBO Haaren. 
10.2. Secties en werkgroepen van KBO Haaren kunnen aanvullende bepalingen in een eigen huishoudelijk 

reglement vaststellen. De aanvullende bepalingen in het eigen huishoudelijk reglement mogen geen 
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bepalingen bevatten in strijd met de afgegeven instellingsbeschikking, dit reglement en de statuten 
van KBO Haaren en KBO-Brabant alsmede de reglementen van KBO-Brabant. 

10.3. Dit herziene reglement is van toepassing op het bestuur, alle secties en alle werkgroepen en leden 
van KBO Haaren en treedt in werking na vaststelling door de  Algemene Ledenvergadering in 2012. 

10.4. Het huishoudelijk reglement geeft zo veel mogelijk de situatie weer per maart 2018. Door de 
Algemene Ledenvergadering geaccordeerde bestuursbesluiten na die datum worden geacht 
onderdeel van het huishoudelijk reglement te zijn. Het bestuur houdt een overzicht van de 
bestuursbesluiten bij. 

 


