
Huishoudelijk reglement van stichting Jong Nederland Reusel. 

 

Hoofdstuk I: Bestuur 
 

Art. 1 
Het bestuur, zoals omschreven is in de statuten, is het dagelijks bestuur.  

Het Algemeen bestuur bestaat uit: Het dagelijks bestuur en de overige leid(st)ers.  

Het dagelijks bestuur wordt gekozen door het algemeen bestuur. Jaarlijks op de eerste Algemene 
vergadering  van elk groepsjaar treedt tenminste één/derde deel van het aantal zitting hebbende 

bestuursleden af, volgens het  rooster in bijlage 1. Echter zo dat nooit voorzitter, vice-voorzitter en 
penningmeester tegelijk kunnen aftreden. De aftredende leden van het dagelijks bestuur zijn terstond 

herkiesbaar. Treedt tussentijds een lid van het dagelijks bestuur af, dan probeert men de vacature die 
vrij is, zo snel mogelijk aan te vullen. Het rooster moet voorzien zijn van namen. Indien het dagelijks 

bestuur geen bezwaar heeft, dan heeft het algemeen bestuur de bevoegdheden, vermeld in dit 

huishoudelijk reglement. 
Voor het verloop van de bestuursverkiezing; zie bijlage 1. 

 
Art. 2 

Indien een bestuurslid vervangen wordt, komt de vervanger, in het rooster van aftreden, op de plaats 

van zijn/haar voorganger. Dit betekent niet dat automatisch de functie wordt overgenomen. 
Als er binnen het dagelijks bestuur een functie wisseling plaats vindt, komt desbetreffend persoon in 

het rooster van aftreden op de plaats van die functie.  
 

Art. 3 
De voorzitter is belast met de algemene leiding. Hij/zij leidt de Algemene Vergadering, 

Groepsleidingsvergadering en Dagelijks Bestuursvergadering.  De agenda wordt minimaal 7 dagen van 

tevoren bekend gemaakt op het prikbord. 
Voor een uitgebreide functie omschrijving; zie bijlage 2. 

 
Art. 4 

De secretaris is belast met de correspondentie.  Hij/zij houdt kopieën van alle archieven,  verzorgt de 

leden-administratie en de inschrijving naar het Landelijk Buro van Jong Nederland. 
 

De functie voorzitter en secretaris kan door 1 persoon uitgevoerd worden. 
Voor een uitgebreide functie omschrijving; zie bijlage 2. 

 

Art. 5 
De penningmeester is belast met het beheer van de gelden, waarvan hij/zij boekhoudt. Hij/zij verricht 

de betalingen en int de inkomsten namens de stichting. 
Het financieel jaarverslag bestaat uit een exploitatie, balans en waar nodig een schriftelijk toelichting. 

Dit jaarverslag dient 2 maanden na eindigen van het boekjaar aan het bestuur te zijn overlegd. 
Het boekjaar loopt van 1 september t/m  31 augustus. 

Voor het aflopen van het kalenderjaar, worden twee personen door, en uit,  het algemeen bestuur 

gekozen, die de kascontrole houden.  Nadat deze personen een handtekening en datum hebben 
geplaatst, draagt de Stichting de verantwoording. 

Voor uitgebreide functieomschrijving zie bijlage 3 
 

Art. 6 

Binnen het dagelijks bestuur worden tenminste 1 en ten hoogste 2 leden benoemt als Arbo-
verantwoordelijke. Zij zien namens het dagelijks bestuur er op toe dat de Arbo-regels nageleefd 

worden en dienen als aanspreekpunt. 
 

Art. 7 
Leden van het Algemeen Bestuur zijn belast met de uitvoering van de taken die hun door de voorzitter 

zijn opgedragen, namens het Dagelijks Bestuur.  

 
Art. 8 



De aspirant-leden  (dus niet het algemeen-bestuur) van Stichting Jong Nederland Reusel, hebben 

geen zitting in het algemeen bestuur, en zodoende geen beslissings- of stemrecht. Wel mogen zij 

adviseren. Dit geldt ook de ouders/verzorgers van de aspirant-leden. 
 

Art. 9. 
Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht, doch tenminste 2 x per 

boekjaar. Bovendien kunnen de andere bestuursleden, als tenminste 1/4 deel aanwezig is een 

vergadering uitschijven.  
 

Art. 10 
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij ¼ deel van het algemeen bestuur(dus niet ¼ deel van 

de Algemene Vergadering) schriftelijk wil stemmen. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij 
het betreffende besluit mondeling met algemene stemmen wordt aangenomen. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, niet ondertekende briefjes. 

 
Art. 11 

Bij elke vergadering van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Groepsleiding,  worden er 
notulen gemaakt,  en deze dienen in de eerstvolgende vergadering, als men er mee eens is, 

goedgekeurd te worden. Bij op – of aanmerkingen op de notulen worden deze terplekke aangepast en 

kunnen ze alsnog goedgekeurd worden. 
 



Hoofdstuk II: Aspirant-leden 

 

Art. 12 
De Aspirant-leden van de stichting betalen de vergoeding voor een streefdatum die door het Dagelijks 

Bestuur vastgesteld wordt, en geldt voor het gehele seizoen. 
 

Art. 13 

Personen die zich in de loop van het seizoen aanmelden, betalen een gedeelte van de vergoeding, die 
bepaald wordt door het Dagelijks Bestuur. Personen die voortijdig de stichting verlaten krijgen niets 

van die vergoeding terug. 
 

Art. 14 
Verwijdering van personen uit de stichting, door bijv. wangedrag, wordt beslist door de 

groepsleid(st)er en het dagelijks bestuur, met kennisgeving aan de ouders.  

  



Hoofdstuk III:  Verhuur 

 

Art. 15 
Materialen van de Stichting , zoals o.a. tenten, worden niet verhuurd of uitgeleend zonder overleg met 

het merendeel van het Dagelijks Bestuur. Leiding van Jong Nederland Reusel mag materiaal lenen, 
echter, geen tripsteiners, bungalowtent en legertent, en de geluidsinstallatie alleen in overleg met de 

verantwoordelijke hiervan. 

 
Art. 16 

Het verhuren van de blokhut en perceel in de zomermaanden en weekenden kan geschieden door de 
navolgende instellingen, mits het niet voor commerciële doeleinden, feesten of partijen is: 

 
-Jong Nederland afdelingen 

-Jong Nederland District/Landelijk voor cursussen/trainingen of activiteiten 

-Andere erkende Jeugdverenigingen 
-Buurtverenigingen met kinderactiviteiten 

-Sportverenigingen 
-Ans Paridaans ; voor activiteiten met kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap 

-Chauffeursvereniging Reusel; 1x per jaar voor start en eindpunt mountainbiketocht. 

-In alle andere gevallen dan in dit artikel vermeld, beslist het dagelijks bestuur. 
 

Art. 17 
In principe is de verhuurder aanwezig bij het ingaan en eindigen van de verhuurperiodes, mede om te 

controleren dat de Blokhut netjes en zonder schade achtergelaten is. 
Indien hij/zij verhinderd is, kan de verhuurder een lid van het algemeen bestuur aanwijzen als 

vervanger.  

 
Art. 18 

Alle Verhuurperiodes worden contractueel afgesloten in twee-voud tussen huurder en verhuurder Alle 
regels en bijzonderheden worden in dit verhuurcontract vastgelegd. 

Zie bijalge 4. 

 
Art. 19 

Alle schade die berokkend wordt in de verhuurperiode, aan gebouwen of terreinen of materialen, 
wordt door de huurder vergoed. Ook de borg wordt dan niet teruggestort. 

 

 
Art. 20 

De geluidsinstallatie wordt voor en na de verhuur/uitleenperiode door de verantwoordelijke 
gecontroleerd. Schade die tijdens de verhuur/uitleenperiode is ontstaan, wordt door huurder/lener, 

vergoed. 
 



Hoofdstuk IV: Alcoholgebruik 

 

Art. 21 
Binnen de vereniging dient iemand aanwezig te zijn met een diploma Sociale Hygiëne of iemand die 

een instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) gevolgd heeft. 
 

Art. 22 

Tijdens activiteiten mogen enkel zwak alcoholhoudende dranken (<15% alcohol) worden verstrekt 
aan personen waarvan is vastgesteld dat zij 16 jaar of ouder zijn.  Deze drank mag evenmin verstrekt 

worden aan personen ouder dan 16 jaar terwijl deze kennelijk bedoeld is voor personen jonger dan 16 
jaar. 

 
Art. 23 

De leidinggevenden zien toe dat de verstrekking van alcoholhoudende drank op verantwoorde wijze 

gebeurt. Het is verboden alcoholhoudende dranken te consumeren welke niet door leidinggevenden 
verstrekt zijn. Leidinggevenden zijn er verantwoordelijk voor dat leden die zichtbaar te veel hebben 

gedronken direct wordt ingegrepen. 
 

Art. 24 

De organisatie zorgt altijd voor een voldoende gevarieerd aanbod alcoholvrije dranken. 
 

Art. 25 
Voor en tijdens activiteiten en groepsavonden wordt er door leden en leiding geen alcohol genuttigd.  

Uitzonderingen op deze regel zijn: 
- Districtsactiviteiten, hier geld de Beleidsnotitie alcoholgebruik van district de Kempen. 

- Senioren activiteiten, hier bepaald de leiding of er gedronken wordt en de hoeveelheid. 

- Senioren groepsavonden, hier bepaald de leiding of er gedronken wordt en de hoeveelheid. 
- Weekenden en zomerkamp, hier kan er door leiding alcohol genuttigd worden, maar pas als alle 

werkzaamheden gedaan zijn en alle leden naar bed zijn. 
 

Art. 26 

Na activiteiten en groepsavonden kan er door leiding alcohol genuttigd worden, maar pas als alle 
werkzaamheden gedaan zijn en er geen leden meer aanwezig zijn. 

 
Art. 27 

Tijdens groepsleiding-,  algemene- en bestuursvergaderingen wordt er geen alcohol genuttigd 

 
Art. 28 

Indien leden of leiding zich niet houden aan het beleid zal hier door het dagelijks bestuur op 
ingegrepen worden. Over punten of voorkomendheden waarin dit reglement niet voorziet beslist te 

allen tijde het dagelijks bestuur.



Hoofdstuk IV: Algemeen 

 

Art.29 
Als vrijwilligers meegaan op zomerkamp, mogen ze wel het kampfeest meemaken, maar niet het St. 

Jansfeest. Het St. Jansfeest is een dankfeest voor de leiding die een heel jaar groep en activiteiten 
mee hebben verzorgd. 

 

Art. 30 
Als Algemene Leiding bij Stichting Jong Nederland Reusel, dien je te houden aan een bepaalde 

gedragscode. Deze houdt in dat iedere leid(st)er: 
 

-  Zich verantwoordelijk gedraagt t.o.v. kinderen, ouders, collega leiding. Hierbij ook lettend op 
grof en schuin taalgebruik. 

-  Bij vervoer van kinderen en leiding, zich aan de verkeersregels houdt. 

- Zich houdt aan afspraken die gemaakt worden over roken en drankgebruik. 
-  Binnen 2 jaar de introductiecursus gedaan heeft. 

-  Geen misbruik maakt van de sleutel van de Blokhut. Als deze sleutel verloren raakt, wordt 5 
Euro in rekening gebracht. 

-   Bij verlaten van Stichting Jong Nederland Reusel de sleutel + Huishoudelijk Reglement wordt 

ingeleverd bij de Voorzitter.  
-  Op de hoogte is van dit Huishoudelijk Reglement, als ook de mondelinge afspraken die tijdens 

Algemene Vergaderingen gemaakt worden. 
 

Art. 31 
Wijzigingen  van het huishoudelijk reglement, dienen te worden goedgekeurd, door tenminste 2/3  

van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, als tenminste ¾  deel aanwezig is. 

Is dit niet het geval, dan na twee weken, ongeacht het aantal aanwezigen. 
 

Art. 32 
In geval van onvolledigheid of onduidelijkheid van het huishoudelijk reglement, beslist het dagelijks 

bestuur. 

 
 

 
 

 

Als zodanig bekrachtigd d.d.: 
 

 
 

 
Handtekening voorzitter: 

 

 
 

 
Stempel Jong Nederland: 



Bijlage 1: Rooster + reglement bestuursverkiezing 

 

 
Verloop bestuursverkiezing. 

 
1 Op het stencil waarin de leiding wordt uitgenodigd voor de openingsvergadering wordt aangegeven 

wie er aftredend is en wel/niet herkiesbaar + eventuele functie die hiermee vrijkomt. Hierop wordt 

ook duidelijk aangegeven dat de leiding zich WEL/NIET  beschikbaar kan stellen voor het bestuur. 
Men dient minimaal 1 seizoen leiding te zijn om je aan te melden voor het bestuur 

 
2 Als eerste agendapunt van de openingsvergadering wordt nogmaals aangegeven wie er aftredend 

en wel/niet herkiesbaar is en wie er zich heeft aangemeld. 
Hierna wordt vermeld dat tijdens een ingelaste koffiepauze (tussen nabeschouwingen en agenda) 

eventuele kandidaten zich nog schriftelijk kunnen aanmelden.  

 
3 Als eerste punt na de pauze wordt de bestuursverkiezing gehouden. 

 
Deze verloopt als volgt: 

- Iemand van het bestuur (die niet verkiesbaar is) deelt kladpapiertjes uit (voor iedereen dezelfde). 

Deze haalt ze ook weer op en de voorzitter leest ze voor. De resultaten worden, ook door iemand van 
het bestuur, genoteerd. 

 
Geldigheid van de stemmen: 

 
Een stem is ongeldig  als: 

-er minder of meer namen op staan, als het aantal te kiezen namen 

-er namen op staan die er niet bij horen. 

 

 
Rooster:       Aftredend in: 

 
1. Voorzitter/secretaris:  Joost van Gompel  2005 

2. Vice-Voorzitter:   Daphne v.d. Elsen  2006 

3. Penningmeester:  Wouter Lauwers  2006 
4. Lid    Sus Kaethoven   2005 

5. Lid    Giel Verhagen   2006 
6. Lid    Gijs de Laat   2005 

7. Lid    Twan Lavrijsen   2006 
 


