
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

van de Huurdersraad Capelle aan den IJssel (HRC)  

Artikel 1, definities  

Dit huishoudelijk reglement verstaat onder:  

 HRC: Huurdersraad Capelle aan den IJssel  

 statuten: de statuten van de Vereniging Huurdersraad Capelle aan den IJssel 

 bestuur: het bestuur van de vereniging Huurdersraad Capelle aan den IJssel 

bedoeld in art 9 van de statuten 

 dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten;  

 buurtcontacten: die personen die zich hebben aangemeld om informatie vanuit de 

HRC te verspreiden onder belanghebbende wijkpartijen en om informatie uit de 

buurt te delen met de HRC en participatiegroepen 

 achterban: alle huurders van Havensteder in Capelle aan den IJssel. 

 waar in dit reglement gesproken wordt over schriftelijk wordt ook indienen via e-

mail bedoeld. 

 

 Artikel 2  

Het doel van dit reglement is de verduidelijking van de dagelijkse interne gang van zaken 

en de wijze waarop procedures dienen te worden afgehandeld.  

Artikel 3 

ALGEMENE VERGADERING (ALV) 

3.1 De bijeenroeping van de ALV geschiedt schriftelijk en tenminste twee (2) weken 

voor de datum van de bijeenkomst. 

3.2 De uitnodiging vermeldt plaats en aanvangsuur vergadering en is vergezeld van een 

agenda. 

3.3 De agenda en bijbehorende stukken (waaronder verslag vorige ALV) worden 

tegelijkertijd vermeld op de site. 

3.4 de concept notulen van de betreffende ALV worden ter informatie op de site 

geplaatst. 

3.5 Beroep tegen de genomen beslissingen wordt schriftelijk ingediend bij bestuur. 

3.6 Het beroepschrift wordt in de eerstvolgende ALV behandeld. 

 

Artikel 4 

KANDIDAATSTELLING BESTUUR. 

4.1 Het bestuur informeert de leden van de HRC schriftelijk over de gelegenheid, bij het 

ontstaan van vacatures in het bestuur, tot het stellen van kandidaten, de termijn van 

sluiting kandidaatstelling (4 weken voor ALV) en de datum van de ALV waarin de 

verkiezingen zullen plaatsvinden. 

4.2 Dit bericht wordt ook geplaatst op de site. 

4.3 De in te dienen kandidaatstelling wordt vergezeld van: 

o een korte CV 

o een bereidverklaring van de kandidaat 

4.4 Uiterlijk twee (2) weken voor de beoogde ALV worden de leden schriftelijk 

geïnformeerd over de namen van de gestelde kandidaten en ontvangen zij de bij 

behorende informatie. 

 

Artikel 5 

BESTUURSVERGADERINGEN 

5.1 De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris de agenda. 

5.2 De leden van het bestuur ontvangen 10 dagen voor de vergadering de agenda en 



onderliggende stukken. 

5.3 Na vaststelling door het bestuur worden de notulen van de vergadering op de site 

geplaatst. 

 

Artikel 6 

KASCOMMISSIE 

6.1 De kascommissie bestaat uit 2 personen , huurders van Havensteder. 

6.2 De leden van de kascommissie worden benoemd door de ALV. 

6.3 Jaarlijks treedt 1 lid van de commissie terug en benoemt de ALV een nieuw lid. 

6.4 De commissie brengt verslag uit aan de ALV 

 

 

 

Capelle aan den IJssel, ..  

de voorzitter,  

de secretaris,  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 


