
BewonersVereniging Kievitsdel BVK 
Huishoudelijk Reglement, vastgesteld op 19.03.2009  

 
De wijk Kievitsdel 
 
Artikel 1. 

Het verenigingsgebied, zoals bedoeld in art.2.1. en 3.2. van de statuten van de BewonersVereniging 
Kievitsdel, waarbinnen de gewone leden woonachtig zijn, is gelegen in de gemeente Renkum, 
behoort tot het dorp Doorwerth en bestaat uit de bebouwing aan de Van Aldenburglaan, de 
Badlaan, de Bernadottelaan, de Ridder Bernhardlaan, de Boersberg, de Baron van Brakelllaan, de 
Fonteinallee (vanaf huisnummer 24 tot de A50), de Hammarskjoeldlaan, de Kabeljauw (post 
Heelsum), de Kabeljauwallee, de Kennedylaan, het Laman Tripplantsoen, de Van der Molenallee 
(vanaf huisnummer 44, respectievelijk 133), de Baron van Pallandtlaan, de Ridder van Rappardlaan, 
de Ridder Robertlaan, de Schaapsdrift, de W.A. Scholtenlaan (vanaf huisnummer 138), de 
Utrechtseweg (vanaf huisnummer 400, respectievelijk 323), Utrechtseweg (post Heelsum) (tot 
huisnummer 11, respectievelijk 20) (zie ook onderstaand kaartje).  
 
 
 

  
 

Doel 
 
Artikel 2. 

De vereniging tracht de doelstellingen, zoals bedoeld in art.2 van de statuten te bereiken door:   
1. het houden van vergaderingen; 
2. het organiseren van bijeenkomsten; 
3. het plegen van overleg met overheden en andere betrokkenen bij het vaststellen en wijzigen van 

plannen  casu quo het verlenen van vergunningen, welke van invloed zijn op het woon- en 
leefmilieu in de wijk Kievitsdel en omgeving; 
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4. het plegen van overleg met overheden en andere betrokkenen aangaande de veiligheidssituatie 
in de wijk Kievitsdel en omgeving; 

5. het organiseren van of deelnemen aan activiteiten die tot vervulling van het gestelde doel 
kunnen leiden; 

6. het voorbereiden, begeleiden of namens de leden doen van aankopen van goederen of 
verwerving van diensten passend binnen het gestelde doel. 

 
Begunstigers 
 
Artikel 3. 
3.1. Leden van wie het lidmaatschap eindigt als gevolg van het gestelde in art.3.2. van de statuten en die 

tenminste 3 jaar lid van de vereniging zijn geweest kunnen begunstiger van de vereniging worden.  
3.2. Leden, als bedoeld in het voorgaande lid, dienen daartoe een verzoek in bij het bestuur. 
3.3. Het bestuur heeft geen gronden om een verzoek, als bedoeld in het voorgaande lid, af te wijzen, 

anders dan de genoemde in het eerste lid. 
3.4. Leden van wie het lidmaatschap eindigt als gevolg van het gestelde in art.3.2. van de statuten en die 

minder dan drie jaar lid van de vereniging zijn geweest kunnen de Algemene Vergadering verzoeken 
om toegelaten te worden als begunstiger van de vereniging.   

3.5. Rechtspersonen, waarvan de doelstellingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van de vereniging, 
kunnen, op voorstel van het bestuur, begunstiger worden van de vereniging. 

3.6. Begunstigers als bedoeld in het eerste lid zijn een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging verschuldigd, 
waarvan het bedrag op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

3.7. Begunstigers als bedoeld in het twee lid zijn een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan het bedrag 
het tienvoudige bedraagt van de jaarlijkse bijdrage van de in het eerste lid genoemde begunstigers.  

3.8. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle begunstigers wordt 
opgenomen. Onderdeel van dit register zijn, ook voor rechtspersonen, de bestuurders van deze 
rechtspersonen. 

3.9. Voor de, in het vijfde lid genoemde, rechtspersonen geldt dat de in art.5.3. van de statuten 
genoemde rechten toekomen aan de bestuurders van deze rechtspersonen. 

 
Huisgenoten van leden en partners van begunstigers 
  
Artikel 4. 
4.1. Aan huisgenoten van leden en ereleden als bedoeld in art.3.6. van de statuten komen alle rechten 

toe, welke aan het lidmaatschap zijn verbonden, behoudens het stemrecht.  
4.2. Partners van begunstigers als bedoeld in art.3.1. van dit reglement komen alle rechten toe, welke 

aan het lidmaatschap zijn verbonden, behoudens het stemrecht.  

4.3. De personen, als bedoeld in voorgaande leden, zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld 
in art.5.1. en 6.1. van de statuten alsmede het entreegeld als bedoeld in art.6.2. van de statuten.   

 
Geldmiddelen 
 
Artikel 5. 
5.1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan, naast de in art.6. van de statuten genoemde jaarlijkse 

bijdrage en entreegeld van de leden en de in art.3. van dit reglement genoemde jaarlijkse bijdrage 
van begunstigers, uit verkrijgingen als gevolg van erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte 
uit eventuele andere toevallige baten. 

5.2. Het bestuur besluit tot aanvaarding van de in het eerste lid genoemde verkrijgingen. Erfstellingen kunnen 
slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.  

 
Het bestuur 
 
Artikel 6. 
6.1 Een bestuurslid wordt gekozen voor drie jaar en is terstond herkiesbaar. 
6.2 Bestuursleden zijn eenmaal herkiesbaar. 
6.3 Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast en stelt dit ter kennis van de algemene 

ledenvergadering. 

6.4 Voor het huren van onroerend goederen voor bepaalde tijd ten dienste van de vereniging  besluit het 
bestuur.   
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De algemene vergadering 
 
Artikel 7. 
7.1. Alle gewone leden, ereleden, hun huisgenoten als bedoeld in art.3.6. van de statuten, begunstigers 

als bedoeld in art.3.1. en 3.9. van dit reglement en partners van begunstigers als bedoeld in art.4.2. 
van dit reglement hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. 

7.2. Het bestuur draagt zorg voor een presentielijst, welke ten minste 15 minuten voor aanvang van de 
algemene vergadering in of bij de ruimte waar de algemene vergadering plaatsvindt ter tekening 
aanwezig is.  

7.3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een 
commissie van twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de 
rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie 
brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere 
boekhoudkundige kennis dan kan de commissie, na overleg met het bestuur, zich door een 
deskundige doen bijstaan.  

7.4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar 
desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en 
bescheiden der vereniging te geven. 

7.5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene 
vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek 
doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de 
eerder benoemde commissie. Binnen een maand na benoeming brengt zij aan de algemene 
vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt 
de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig 
geacht worden. 

 
Stemrecht 
 
Artikel 8. 
8.1. Het stemrecht is voorbehouden aan leden die de in art.7.2. van dit reglement genoemde 

presentielijst hebben getekend.  
8.2. Gemachtigden als bedoeld in art. 12.2. en 12.3. van de statuten kunnen hun machtiging eerst 

effectueren nadat de in art.7.2. van dit reglement genoemde presentielijst is getekend, onder 
vermelding van de machtigingverlener.  

8.3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, een huisgenoot als bedoeld in art.4. van dit 
reglement, of een van zijn bloed- of aanverwanten in rechte lijn betreffen. 

 
Wijze van stemmen 
 
Artikel 9. 
9.1. Stemmingen geschieden mondeling of bij acclamatie op voorstel van de voorzitter. 
9.2. Indien één lid een schriftelijke stemming eist, dan wordt daaraan gevolg gegeven. 
9.3. Een voorstel wordt geacht te zijn aangenomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, 

tenzij volgens de statuten of dit huishoudelijk reglement een ander meerderheid noodzakelijk is. 
9.4. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een 

besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover 
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

9.5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dat verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 
van de oorspronkelijke stemming. 

 
 
 


