Huishoudelijk Reglement
Vereniging HulstPLUS
Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
- de vereniging: HulstPLUS gevestigd te Hulst
- de partij: de verenigde leden van de vereniging HulstPLUS
- het programma: de op schrift gestelde mening en idealen, waarnaar de vereniging zonder
terughoudendheid zal blijven streven.
- de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 15 december
2017, door notaris M.Stolker te Hulst.
- het bestuur: het bestuur van de vereniging, gekozen en/of aangesteld conform de statuten.
- Commissies: groepen bestaande uit leden en/of externe deskundigen, die in opdracht van het
bestuur of de ledenvergadering gespecialiseerde onderzoeken uitvoeren.
Contributiebetaling
Artikel 2
1. De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december,
voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan. Betaling kan als volgt gebeuren:
• in contanten, in handen van de penningmeester tegen kwijting, tijdens de laatste
ledenvergadering in het jaar voorafgaand aan het jaar waarover de contributie
verschuldigd is.
• door storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de vereniging;
Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een aanmaning. Wordt
vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het
bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet
op 31 december is voldaan wordt op 1 januari van dat jaar verhoogd met administratie- en
incassokosten.
2. Bij de aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar ontvangt het betreffende
lid een schriftelijke opgave van het te betalen inschrijfgeld en de over dat jaar verschuldigde
contributie. Het aldus verschuldigde moet binnen één maand na ontvangst van bedoelde
opgave, zijn voldaan.
3. Thans gelden de volgende bedragen
• De contributie bedraagt € 24,- per kalenderjaar
• Bij aanvang van het lidmaatschap is een contributie verschuldigd van € 2,- per nog
niet (geheel) versteken kalendermaand in dat jaar.
• Aanmaning, administratie en incassokosten bij te late betaling € 2,50
• Inschrijvingskosten nieuw lid € 0.4. Partijleden, die uit hoofde van hun verkiezing in de gemeenteraad, in enige raadscommissie of
als lid van het college een vergoeding ontvangen voor hun aanwezigheid en werkzaamheden
binnen het lokale politieke bestel, zullen van die vergoeding aan de partij als volgt
contribueren:

• Een lid van het college € 4.000,- per jaar
• Een raadslid € 500,- per jaar
• Een commissielid 10% van de aan hem of haar uitgekeerde vergoedingen
Dit mede ter financiering van de faciliteiten, die de partij hen (zonder last of ruggenspraak)
verleent.
De kosten van een te voeren verkiezingscampagne worden in principe door de gekozenen
gedragen.
Bij het tussentijds eindigen van het lidmaatschap van het college of de gemeenteraad, zal de
bijdrage naar rato van het aantal verstreken maanden in het kalenderjaar worden berekend.
Overtredingen
Artikel 3
De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit:
• Handelen in strijd met het partijprogramma
• Iedere vorm van laakbaar gedrag, waardoor de vereniging in een slecht daglicht zou
kunnen komen te staan.
• In eigen persoon optreden als bestuurslid van enige politieke partij, anders dan
HulstPLUS.
• Het zich kandidaatstellen voor de gemeenteraad, anders als op een lijst van de partij
HulstPLUS
• Iedere vorm van handelen in strijd met het doel van de vereniging.
Commissie ter behandeling van overtredingen
Artikel 4
1. De commissie ter behandeling van overtredingen bestaat uit een oneven aantal leden, te
weten drie leden en drie plaatsvervangende leden. De leden en plaatsvervangende leden van
de commissie worden benoemd door het bestuur. Een plaatsvervangend lid treedt in alle
rechten en plichten van het lid dat hij vervangt.
2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de
plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.
3. Telkens wanneer door het bestuur een lid of een plaatsvervangend lid moet worden benoemd
geeft het bestuur hiervan kennis aan de leden van de vereniging door publicatie via e-mail
en/of via een website of op enige andere geschikte wijze.
Binnen drie weken na deze kennisgeving(en) kan door vijf leden gezamenlijk een kandidaat
worden voorgesteld voor de benoeming tot lid of plaatsvervangend lid. Het bestuur kan dit
voorstel gemotiveerd terzijde schuiven.
4. De taak van de commissie bestaat uit het behandelen van door het bestuur aan de commissie
voorgelegde kwesties met betrekking tot (vermeende) overtredingen door leden van de
vereniging alsmede het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan het bestuur met
betrekking tot deze (veronderstelde) overtredingen.
5. De commissie kan zelf de volgende besluiten nemen: de zaak te seponeren (niet verder
behandelen), vrijspraak en schorsing van het betrokken lid voor maximaal één maand. Ten
aanzien van andere sancties brengt de commissie advies uit aan het bestuur waarna het
bestuur beslist. De commissie kan het bestuur de volgende sancties adviseren:
• het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing;
• een schorsing van meer dan één maand met een maximum van zes maanden;
• opzegging van het lidmaatschap;
• ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
6. De commissie neemt geen beslissing zonder dat zij het betrokken lid heeft gehoord, althans in
de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord.
7. De commissie brengt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na de melding
van de vermeende overtreding een besluit dan wel advies uit aan het bestuur. Leden van de
commissie die rechtstreeks of zijdelings bij de (vermeende) overtreding (kunnen) zijn
betrokken nemen geen deel aan de behandeling en worden vervangen door hun
plaatsvervanger(s). Elke beslissing (besluit of advies) wordt genomen door de voltallige
commissie. Bij verhindering aan de commissievergadering deel te nemen, wordt een lid
vervangen door diens plaatsvervanger.

8. De voorzitter of bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger stelt in overleg met de overige
commissieleden de datum vast voor de behandeling van de overtreding en leidt de
vergadering. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
9. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle bescheiden die op de (vermeende)
overtreding betrekking hebben en betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen. De
commissieleden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen hen uit hoofde
van hun functie bekend is geworden.
10. De commissie motiveert haar besluit of advies dat wordt ondertekend door de voorzitter dan
wel diens plaatsvervanger en de secretaris dan wel diens plaatsvervanger. Het besluit
vermeldt de namen van de overige leden van de commissie die aan de besluitvorming
deelnamen. De commissie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of
plaatsvervangend lid heeft één stem.
11. Tegen de beslissing van de commissie staat geen bezwaar of beroep open. De beslissing
wordt aan het bestuur gestuurd. Indien de beslissing inhoudt een vrijspraak, het seponeren
van de zaak of een schorsing van het betrokken lid voor maximaal één maand, dan wordt een
afschrift van de beslissing gezonden aan het betrokkene lid.

De partij
Artikel 5
1. Onder “de partij” wordt hier verstaan de leden van de vereniging HulstPLUS voor zover zij op
basis van het partijprogramma lokale politiek bedrijven.
Alsmede alle leden, bestuursleden en begunstigers, die middels het beschikbaar stellen van
financiële en/of technische middelen het mogelijk of eenvoudiger maken om lokale politiek te
bedrijven.
Alsmede alle leden, bestuursleden en begunstigers, die de idealen van de vereniging op
welke manier dan ook uitdragen
2. De partij is gehouden het door de vereniging opgestelde programma onverminderd en zonder
toevoegingen na te streven.
3. Als over enig punt in het programma een misverstand omtrent de interpretatie zou ontstaan,
dan beslist het bestuur over de te volgen interpretatie

Het programma
Artikel 6
1. Het programma wordt door het bestuur vastgelegd en regelmatig geëvalueerd en zo nodig
aangepast.
2. De vastlegging en aanpassingen treedt onmiddellijk in werking. Het bestuur is achteraf
conform lid 3 van dit artikel verantwoording verschuldigd aan de verzamelde leden.
3. Na vastlegging en na iedere aanpassing, zal het programma in de eerstvolgende
ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd
4. Goedkeuring door de leden vindt plaats als tenminste 75% van de uitgebrachte stemmen
akkoord gaat met de wijziging of vastlegging.
5. Nadat het programma door de leden is goedgekeurd, zal ieder lid –ook als dat lid
tegengestemd heeft- gehouden zijn het programma te accepteren en conform te handelen of
na te laten te handelen
De fractie
Artikel 7
1. De fractie bestaat, in ieder geval, uit alle in de gemeenteraad zitting hebbende gekozen leden
van de partij.
2. De fractie vergadert voorafgaand aan de raads- en commissievergaderingen
3. De fractieleider treedt als voorzitter van deze vergaderingen op
4. De fractieleider is degene, die bij de laatst plaatsgehad hebbende gemeenteraad verkiezingen
de meeste stemmen kreeg.
5. Op de fractievergaderingen zijn steeds uitgenodigd:
a. Partijleden, die namens de partij zitting hebben in een van de raadscommissies van
de gemeente Hulst
b. Bestuursleden van de partij
c. Alle gekozen raadsleden.

6. De fractie zal in de ledenvergadering geen verslag doen van gemeenteraadsvergaderingen,
tenzij de fractie zelf van oordeel is, dat zulks noodzakelijk is om de doelstellingen van het
partijprogramma te realiseren.
7. De leden van de fractie zullen conform hun eed of belofte handelen en zij kunnen zich daarop
tegenover de leden beroepen tijdens een ledenvergadering.
8. De fractieleden zullen onverminderd hun onafhankelijkheid en hun geheimhoudingsplicht
conform het door hun onderschreven programma handelen
commissies
Artikel 8
1. Het bestuur kan, al dan niet op verzoek van de algemene ledenvergadering, één of meer
commissies in het leven roepen, met uitzondering van de kascommissie, die uit de werking
van de statuten is ontstaan en in lid 2 van dit artikel nader wordt gedefinieerd.
2. De kascommissie is werkzaam ten behoeve van de leden en is op geen enkele wijze
verantwoording verschuldigd aan het bestuur
a. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden, die onafhankelijk van het bestuur
de financiële administratie tenminste éénmaal per jaar nauwgezet controleren
b. De kascommissie adviseert de ledenvergadering om het bestuur al dan niet te
dechargeren naar aanleiding van de door de penningmeester opgestelde
jaarrekening.
c. Indien de kascommissie besluit tot een negatief advies over het dechargeren van het
bestuur, dan is dat advies bindend en kan door de leden een “commissie tot correctie”
worden aangesteld, die belast wordt met het samen met de kascommissie adviseren
van de penningmeester omtrent het corrigeren van de financiële administratie om
alsnog tot decharge te kunnen komen.
De leden van de “commissie tot correctie” kunnen ook externe partijen (niet-leden)
zijn op basis van deskundigheid
d. De ledenvergadering kan de kascommissie benoemen en ontslaan.
3. De overige commissies bestaan uit leden die zich gezamenlijk hebben gespecialiseerd in een
onderdeel van de werking van de vereniging als politieke partij.
4. Alle commissies hebben het recht externe partijen in te schakelen ten behoeve van het
verhogen van de specialistische kennis

Tot slot
Artikel 9
1. Indien de bepalingen van dit reglement in strijd zouden zijn of worden met de statuten of de
wet, dan gelden de wettelijke regels en de statutaire bepalingen.
2. In situaties waarin dit reglement, noch de statuten, noch de wet voorzien, neemt het bestuur
de beslissing.
3. Dit huishoudelijk reglement is voorgelegd aan de Ledenvergadering van augustus 2018.

Goedgekeurd met voldoende stemmen in de ledenvergadering van 28 augustus 2018

Hulst, 28 augustus 2018

w.g. H.Suy

w.g. Th. De Rijcke

……………………………….
De voorzitter

……………………………..
de secretaris

