
VWH Huishoudelijk reglement 
   
Artikel 1  Begripsbepalingen 
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
de VWH: de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk, inclusief al haar subcommissies, gevestigd 
te Hoogkerk. 
de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 11 augustus 
1986, 
door notaris Mr. H. van Hoogdalem te Groningen, zoals laatst gewijzigd bij notariële akte. 
het bestuur: het bestuur van de vereniging. 
de KCH: de Kunstcommissie Hoogkerk. 
  
 
Artikel 2  De VWH 
De vereniging heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de met haar activiteiten 
verkregen opbrengsten/inkomsten ten goede komen aan haar doelstelling. 
  
 
Artikel 3  Financiële bijdrage 

1. Het bestuur ontvangt geregeld verzoeken om eenmalige financiële bijdragen voor 
diverse activiteiten van instanties en wijkbewoners. Het bestuur zal – als dat 
financieel verantwoord is – jaarlijks in de begroting ruimte reserveren voor deze 
bijdragen. Verstrekking van deze bijdragen binnen een goedgekeurde begroting is 
een verantwoordelijkheid voor het bestuur. 

2. Het bestuur verstrekt alleen dan een financiële bijdrage als een meerderheid van de 
bestuursleden van mening is dat de activiteit strekt tot bevordering van het doel en de 
visie van de vereniging.  

3. Bij afwijzing krijgt de aanvrager binnen een redelijk termijn gemotiveerd schriftelijk 
bericht. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

4. De bijdrage wordt verstrekt onder voorwaarde dat de ontvanger van de bijdrage 
verantwoording doet van de besteding van de gelden en een verslag van de 
activiteiten zal maken voor publicatie in het wijkblad. Indien de verslagen uitblijven, is 
het bestuur gerechtigd de financiële bijdrage niet uit te betalen. 

5. Commissies dienen bij incidentele activiteiten voorafgaand een begroting in, minimaal 
28 dagen voor de voorgenomen activiteit. 

 
 
Artikel 4  Subcommissies 
De vereniging heeft een aantal subcommissies, te weten: 

1. De dorpsdeelcommissies 
2. De duurzaamheidscommissie; 
3. De klankbordgroep biovergister; 
4. De kunstcommissie; 
5. Het sportplatform; 
6. De verkeerscommissie. 

 
Ter ondersteuning bij haar activiteiten kan het bestuur commissies instellen. Per commissie 
wordt in overleg met de commissieleden bepaald hoe de vertegenwoordiging van de 
commissie in het bestuur plaatsvindt en welke financiële middelen hiervoor beschikbaar 
worden gesteld. Tevens wordt per commissie bepaald op welke wijze de beschikbaar 
gestelde middelen worden verantwoord. Commissies kunnen opgeheven worden middels 
een besluit van het bestuur. 
 
Artikel 4.1  De dorpsdeelcommissies 



1. De VWH kent een aantal dorpsdeelcommissies, te weten: Hoogkerk-zuid, Leegkerk, 
Gravenburg, De Buitenhof, Minervabuurt, Oude Kern en Ruskenveen.  

2. De dorpsdeelcommissies vertegenwoordigen hun wijk in en richting het bestuur en 
andere partijen, kaarten kwesties van bewoners aan en zijn goed op de hoogte wat er 
speelt in hun wijk. 

3. Het doel van de dorpsdeelcommissies is de bevordering van leefbaarheid en sociale 
samenhang van de wijk. 

 
Artikel 4.2  De duurzaamheidscommissie 

1. De duurzaamheidscommissie is een ad-hoc commissie, die tot doel heeft de 
bewustwording, in het in artikel 1.3 van de Statuten genoemde gebied, ten aanzien 
van duurzaamheid en innovatie te bevorderen door middel van het uitvoeren van 
laagdrempelige projecten. Deze commissie is er op initiatief van de VWH, maar 
functioneert als samenwerkingsverband van bewoners, bedrijven, overheden en 
maatschappelijke organisaties.  

2. Het verduurzamen van woningen, bedrijven en openbare voorzieningen heeft 
prioriteit. 
 

Artikel 4.3 De klankbordgroep biovergister 
De klankbordgroep biovergister heeft tot doel: 

1. Het uitwisselen van informatie, ervaringen en meningen tussen Suiker Unie en 
omwonenden. 

2. Inventariseren van geur- en geluidsoverlast en mogelijke andere effecten van de 
biomassavergister op de omgeving. 

3. Het minimaliseren van de overlast. 
 
Artikel 4.4  De kunstcommissie 

1. De VWH vindt kunst een belangrijk onderdeel van het bevorderen van het woon- en 
leefklimaat van bewoners en heeft daartoe een kunstcommissie ingesteld. De 
kunstcommissie wil kunst in Hoogkerk bevorderen door deze op een creatieve manier 
toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ze tracht daarbij kunst te realiseren in 
de breedste zin van het woord. De KCH doet dit door ideeën van bewoners en 
bedrijven te onderzoeken op haalbaarheid, door samenwerkingsverbanden aan te 
gaan met verenigingen, overheden, kunstenaars, en andere belanghebbenden en 
daarbij al het mogelijke te doen die haar missie kunnen verwezenlijken. 

2. De VWH beoogt met de tot dit doel in het leven geroepen KCH zuiver culturele 
doelstellingen.  

3. Door kunst te realiseren in de wijk wordt naast een cultureel doel ook een sociaal en 
maatschappelijk doel gediend.  

 
Artikel 4.5 Het sportplatform 

1. Het sportplatform zet zich in voor de belangen van alle aangesloten 
sportverenigingen. 

2. Het platform wil onderlinge samenwerking bevorderen ten behoeve van de sport in 
Hoogkerk. 

 
Artikel 4.6  De verkeerscommissie 

1. Woon- en leefklimaat en verkeersveiligheid in en om Hoogkerk staan hoog op de 
agenda van de VWH. De verkeerscommissie bevordert deze doelstellingen waar 
mogelijk en houdt inspanningen van bedrijven en de gemeente bij. Ze spreekt hen 
aan als zij in gebreke zijn. 

2. De verkeerscommissie houdt zich onder meer bezig met de verkeersveiligheid in 
Hoogkerk en omgeving, en kijkt kritisch naar bestemmingsplannen die betrekking 
hebben in en om Hoogkerk. 



3. De verkeerscommissie vertegenwoordigt de VWH op het gebied van verkeer en legt 
hiervoor contacten met bedrijven en de overheid. 

4. De verkeerscommissie beantwoordt vragen van bewoners over verkeer en 
verkeersveiligheid. 

  
Artikel 4.7  Vergoeding kosten 

1. De leden van de commissies kunnen de door hen als zodanig gemaakte kosten aan 
de VWH in rekening brengen tot een daarvoor door de VWH beschikbaar gesteld 
budget. 

2. Het bestuur stelt de normen en het budget hiervoor ter zake vast. 
 
 
Artikel 5  Wijziging van het huishoudelijk reglement 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de 
algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor 
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. 

2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan genomen worden met 2/3 
van de in vergadering aanwezige leden. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk 
reglement wordt genomen, mits met 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. 

3. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het 
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging 
van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het 
cluborgaan gepubliceerd. 

  
  
Artikel 6 Slotbepalingen 

1. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit huishoudelijk reglement niet 
voorzien, beslist de voorzitter. 

2. ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit 
reglement. 

3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar 
verantwoording aan de algemene ledenvergadering. 

4. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend 
gemaakt aan de leden door publicatie op de voor de VWH beschikbare 
communicatiemiddelen en zal het reglement op de site van de vereniging vermeld 
worden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement 
treden in werking 7 dagen na het verschijnen van een informatie-uiting waarin de 
tekst van het reglement is opgenomen. 

 

  
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 10 april 2018. 
  
Namens het bestuur van de vereniging: 
De voorzitter: R. Kenter 
De penningmeester: F. Kip 
De secretaris: E. Zuidema 
 


