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Huishoudelijk reglement: 
 
Als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de vereniging “Dorpsbelang Vledder”. 
 
GRENZEN VAN HET VERENIGINGSGEBIED. 
ARTIKEL 1 
a. De noordgrens: Werkhorstlaan/Storklaan (Hoeve Werkhorst), 

Heidemaatsweg/Madeweg (boerderij Madeweg 7) 
b. De oostgrens: Vledder Aa, Vledderlanden (boerderij Vledderlanden 1) 
c. De zuidgrens: Vledderweg (Hoeve Erica) 
d. De westgrens: Reeweg (boerderij Reeweg 4), Middenweg (camping Padjelanta), 

Jaren/Groeneweg. 
 
CONTRIBUTIE (artikel 8 lid 2 van de statuten) 
ARTIKEL 2. 
Ieder lid is jaarlijks een bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld 
door de algemene ledenvergadering. Alle andere bewoners van 18 jaar en ouder op 
hetzelfde adres zijn gratis lid. Het lidmaatschap gaat in zodra de contributie is 
betaald. 
 
BIJDRAGEN BEGUNSTIGERS. 
ARTIKEL 3 
De bijdrage van begunstigers wordt minimaal gesteld op het bedrag van de 
contributie van het lidmaatschapsgeld. 
 
BESTUURSSAMENSTELLING 
ARTIKEL 4 
a. Bij de bestuurssamenstelling zal getracht worden de vertegenwoordiging van het 

bestuur zo veel mogelijk te laten plaatsvinden vanuit de verschillende regio’s van 
Vledder.   
Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en 
vrouwen.  
Vledder wordt opgedeeld in de volgende regio’s: 
1. van Royenlaan/Pr. Beatrixstraat/Bosbouwkamp/Vledderweg (binnen de 

bebouwde kom); 
2. Dorpsstraat/De Hoek/’t Steegien/’t Kerkpad; 
3. De Goorns/Oosterkamp/De Bree/Witacker/Vledderholt/Brink/Solweg/ 

Wapserweg/Oosteind; 
4. Meulhoek/Kerkhoflaan/Drift/Schapendrift/Olde Hof/Pastorieweg; 
5. Scheperskamp/Palmbosweg/Paaswei/Wildwal/Lesturgeonplein; 
6. De Rolle I: Koorncamp/Wilderapels/Maalacker; 
7. De Rolle II: Wierplas/’t Beusje/Delmer/Kreuzeveen/De Rolle/Meerstal; 
8. De Rolle III: De Rikken/Dalcamp/Nijbrecht/Haking/Ten Berghe/Hooybrink/ 

Lijnland; 
9. Torenkamp/Torenlaan/……. 
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10. Middenweg/Lange Wandenweg/Reeweg/Vledderlanden/Madeweg/ 
Werkhorstlaan/Vledderweg (buiten de bebouwde kom)/De Schure.  

b. Het bestuur bestaat uit 11 leden  
c. Het bestuur benoemt een stembureau uit de algemene vergadering bestaande uit 

2 leden. 
d. Het stembureau verzamelt en telt de uitgebrachte stemmen en brengt verslag uit 

aan het bestuur. 
 
ROOSTER VAN AFTREDEN (artikel 9 lid 5 van de statuten) 
ARTIKEL 5  
Het rooster van aftreden wordt door het bestuur opgemaakt. Voorzitter, secretaris en 
penningmeester treden niet tegelijkertijd af. 
 
STEMMINGEN 
ARTIKEL 6 
De voorzitter bepaalt de wijze van stemmingen waarbij het volgende in acht 
genomen wordt: 
a. over zaken wordt mondeling gestemd 
b. over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. 
 
KASCOMMISSIE (artikel 15 lid 2 van de statuten) 
ARTIKEL 7 
De kascommissie bestaat uit 2 leden, die voor een periode van 2 jaar zitting hebben 
in de commissie. De penningmeester verstrekt alle informatie die naar het oordeel 
van de kascommissie noodzakelijk is. 
 
AANSLUITING VERENIGINGEN/ORGANISATIES 
ARTIKEL 8 
Dorpsbelang Vledder is lid van de vereniging “Brede overleggroep kleine dorpen in 
Drenthe” (BOKD). 
 
VERGOEDING VAN ONKOSTEN 
ARTIKEL 9 
De door de bestuursleden gemaakte onkosten worden in alle redelijkheid vergoed.   
 
BELANGENBEHARTIGING 
ARTIKEL 10 
Aandachtspunten c.q. problemen dienen bij voorkeur schriftelijk of per email onder 
de aandacht gebracht te worden van de secretaris. Op verzoek kunnen personen, 
verenigingen en instellingen een onderhoud hebben met het bestuur. 
 
ARTIKEL 11 
In zaken waarin het huishoudelijk reglement en de statuten niet voorzien beslist het 
bestuur. 
 
Dit reglement vervangt het oude reglement en treedt in werking op de dag van 
vaststelling door de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2021.  
 


