Huishoudelijk Reglement
BewonersPlatformWonen-Breda
(behorend bij de notariële akte van Statutenwijziging dd. 4 december 2003)
1. Het Lidmaatschap
1.1 Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn erkende Commissie van Huurders als bedoeld in artikel 3,eerste lid, van de
statuten. 1 Een nieuw lid ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn lidmaatschap,met welke bevestiging tevens een
exemplaar van de statuten en het Huishoudelijk reglement wordt meegezonden.
1.2 Een nieuw lid van de vereniging is verplicht-binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van diens
lidmaatschap-schriftelijk een persoon aan te wijzen,die de betreffende Commissie van Huurders vertegenwoordigt op de
Algemene Vergadering (verder AV) Zonder een zodanige aanwijzing wordt de betreffende Commissie van Huurders geacht niet
vertegenwoordigd te zijn. Een wijziging in de vertegenwoordiging dient eveneens schriftelijk te worden doorgegeven.
1.3 Bij de aanwijzing als bedoeld in artikel 1,tweede lid,wijst de betreffende Commissie van Huurders tevens een persoon
aan,die haar vertegenwoordiger zo nodig kan vervangen.
1.4 Het bestuur wijst een nieuw lid op deze verplichting.
1.5 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging dient schriftelijk te geschieden.
2. Contributie leden/bijdrage donateurs
2.1 Leden zijn geen contributie verschuldigd.
2.2 De hoogte van de contributie voor individuele, als bedoeld in artikel 20 van de statuten wordt vastgesteld door de Algemene
vergadering op voorstel van het bestuur.
2.3 Donateurs betalen jaarlijks een- op voorstel van het bestuur- vast te stellen donatie.
3. Beroepsprocedure
3.1 Bij het in kennis stellen van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging wordt vermeld dat het binnen 1
maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de AV openstaat.
3.2 Het beroepschrift diens schriftelijk en door de vertegenwoordiger van het lid cq diens plaatsvervanger te worden
ondertekend.
3.3 Na ontvangst van het beroepschrift stuurt het bestuur binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin tevens word
vermeld: datum van behandeling door de AV; dat in geval van ontzetting uit het lidmaatschap het lid hangende de
beroepsprocedure geschorst is.
1. De overgangsbepaling-als vermeld in artikel 20 van de statuten (WonenBreda) wordt hier verder onbesproken gelaten.
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