HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De datum van oprichting is vijf januari tweeduizend negen. ( 05-01-2009).
De statuten van onze vereniging zijn notarieel vastgelegd op: vijf januari tweeduizend negen
bij notaris Mr..Erik Jan Oostrik te Winterswijk.
De Statutenwijziging zijn van 19 november tweeduizend negentien vastgelegd bij notaris Mr. Erik
Jan Oostrik. Doss.EJ/58175.01
De naam van de vereniging: Seniorenvereniging Winterswijk en Omstreken Wenters Plus.
- De vereniging kort haar naam af tot “Wenters Plus”
- De vereniging treedt eveneens naar buiten onder de naam “50-plusvereniging Wenters Plus”
De statuten liggen ter inzage bij het bestuur.
De statuten gaan altijd voor het huishoudelijk reglement. (zie artikel 22 van de statuten)
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.
Het logo van Wenters Plus (zie het briefhoofd)
Op 19 maart 2019 presenteerden wij het nieuwe logo, deze is ontworpen door Henk Holders. Het
logo bestaat uit blauw-gele cirkels. Het middelpunt is Winterswijk en de cirkels de omstreken. De
cirkels worden van uit het centrum doorkruist door het plusteken.
Website: : De naam van onze website is: www.wentersplus.com
Facebook: Wenters Plus.
Het bestuur bestaat bij voorkeur uit tenminste 5 en ten hoogste uit 9 leden. Na de jaarvergadering
worden de functies in onderling overleg verdeeld. ( art.11 lid3 van de statuten)
In de bijlage: een rooster van aftreden bestuursleden.
De data voor de bestuursvergaderingen worden in gezamenlijk overleg voor tenminste de komende
drie maanden vastgelegd.
De secretaris maakt de notulen en zorgt dat deze tenminste 7 dagen samen met de agenda voor de
volgende vergadering bij de bestuursleden zijn.
Penningmeester
De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging. Hij/zij heeft de
zorg voor alle inkomsten en uitgaven, inning der gelden en het doen van betalingen, welke laatste
hij/zij alleen krachtens bestuursbesluit kan doen.
Indien de penningmeester nalatig is bij de invordering van aan de vereniging toekomende gelden of
wanneer hij/zij betalingen verricht waartoe geen machtiging door het bestuur is afgegeven, kan het
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bestuur bepalen dat hij/zij daarvoor persoonlijk aansprakelijk is.
Hij/zij houdt van alle ontvangsten en uitgaven boek en doet daarvan jaarlijks onder overlegging van
de jaarrekening verantwoording aan het bestuur. De jaarrekening wordt door hem/haar opgemaakt.
Naast de gewone cijfers, welke aansluiting geven op de begroting, dient de jaarrekening een balans
te omvatten, welke de vermogenstoestand van de vereniging op het eind van het jaar aangeeft.
Eenmaal per jaar stelt hij/zij een begroting op voor het nieuwe jaar waarin een overzicht gegeven
wordt van de verwachte inkomsten en uitgaven op de diverse grootboekrekeningen. Tevens stelt
hij/zij voor elke reguliere bestuursvergadering een financieel overzicht van de realisatie op deze
begroting ter beschikking aan het bestuur. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Nieuwe leden. Leden melden zich schriftelijk aan met vermelding van voorletters,naam,adres,
postcode,woonplaats,geboortedatum,telefoonnummer,e-mailadres en het Iban-banknummer.
In afwijking van art.5 lid 2, 3 en 4 wordt een nieuw lid automatisch toegelaten. Mocht er van uit het
bestuur een bezwaar zijn tegen dit lidmaatschap dat wordt de kandidaat hiervan binnen 14 dagen na
ontvangst van de aanmelding schriftelijk op de hoogte gebracht.
Privacy Statement Wenters Plus: ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Seniorenvereniging Winterswijk en Omstreken Wenters Plus, hierna te noemen Wenters Plus,
gevestigd aan het Weeninkpad 37, 7101 MX Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring( zie de bijlage).
Ere leden:
1) Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere
verdiensten voor de vereniging de hoedanigheid van “ERELID”verlenen.
2) De verlening van hoedanigheid van “erelid” brengt geen wijziging in de rechten en
verplichtingen ten opzichte van de vereniging van degene, aan wie die hoedanigheid is verleend,
met zich mee.
3 )In afwijking van het vorige lid, kan de algemene vergadering bij het besluit tot verlening van de
hoedanigheid van erelid de betreffende persoon vrijstellen tot betaling van contributie.
Eigendommen van de vereniging: Er is een lijst samengesteld met alle bezittingen van onze
vereniging. Deze voorwerpen mogen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur niet door
derden worden gebruikt. De penningmeester zorgt ervoor dat deze voorwerpen zijn verzekerd tegen
brand en diefstal.
Contributie: Het voorstel voor de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De
Algemene vergadering neemt hierover een besluit. ( art.8 lid 2 van de statuten)
Consumpties: De prijzen van de consumpties worden door het bestuur vastgesteld en kunnen door
het bestuur op elk moment worden gewijzigd.
Onkostenvergoedingen:
Telefoon- en administratiekosten van bestuursleden worden vergoed. Dit zal per jaar op redelijke
wijze worden verantwoord.
Reis- en verblijfskosten voor de officiële afvaardiging van onze vereniging zullen worden vergoed.
Secretariaat Wenters Plus p/a G.Siebelink Weeninkpad 37 7101MX Winterswijk Tel: 0543-530889
Website: www.wentersplus.com E-mail: secretariaat@wentersplus.com
KvK-nummer 09190966

Pagina 2

Werkgroepen: Deze kunnen per project of activiteit worden samengesteld en hebben een tijdelijk
karakter. Deze werkgroepen leggen verantwoording af aan het bestuur.
De leden zijn verplicht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging na te
leven en de belangen van de vereniging niet te schaden.
In alle gevallen waarin onze statuten en ons huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het
bestuur.
Bij deze vervallen alle vorige exemplaren van het huishoudelijk reglement.

Voor akkoord; Winterswijk 15-02-2020

Hans Willemsen (voorzitter)

Gerard Siebelink (secretaris)
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