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Reglement organisatie
Het lidmaatschap
Artikel 1
1. Het lidmaatschap staat open voor alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Dongeradeel.
2. Personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Dongeradeel kunnen slechts donateur worden.

1.2

Aanmelding en inschrijving
Artikel 2
1. De aanmelding van het lidmaatschap kan rechtstreeks plaatsvinden bij het partijsecretariaat c.q. bestuur
door middel van een ondertekend inschrijfformulier.
2. Na ontvangst van aanmelding voor het lidmaatschap beslist het bestuur over toelating, met in
achtneming van artikel 5 van de statuten.
3. Binnen één maand na inschrijving wordt hiervan bericht gegeven aan de ingeschrevene. Tevens
ontvangt het lid de statuten en het huishoudelijk reglement.
4. Men is pas lid als aan de contributieverplichting is voldaan. Leden die zich na 1 juli aanmelden zijn
slechts de helft van de contributie verschuldigd.

1.3

Toelating
Artikel 3
1. Na de in artikel 2.3 van dit reglement bedoelde berichtgeving van inschrijving geldt voor de
ingeschrevene een voorlopige toelating van het lidmaatschap gedurende een termijn van ten hoogste
acht weken.
2. Binnen deze termijn kan de vereniging de toelating weigeren.
3. Door een besluit tot weigering van de toelating worden alle rechten en verplichtingen, die aan het
lidmaatschap zijn verbonden, opgeschort, behoudens de bevoegdheid tot beroep als bedoeld in de
statuten; de opschorting duurt voort tot het besluit onherroepelijk is geworden, dan wel is vernietigd.
4. Een besluit tot weigering van de toelating wordt onherroepelijk door het verstrijken van de in artikel
3.3 van dit reglement bedoelde beroepstermijn of een besluit van de algemene ledenvergadering
waarbij het ingestelde beroep is afgewezen.

1.4

Opzegging
Artikel 4
1. Het lidmaatschap moet, voor 1 december van het lopende jaar, schriftelijk plaatsvinden bij het
partijsecretariaat c.q. bestuur.

2

Ledenvergadering
Artikel 5
1. Algemeen Belang Dongeradeel organiseert minimaal tweemaal per jaar een ledenvergadering.
2. Jaarlijks komt op de algemene ledenvergadering in elk geval aan de orde:
a. het jaarverslag van de secretaris, waarin is aangegeven hoe men heeft getracht het doel, zoals
is aangegeven in artikel 2 van de statuten te verwezenlijken en de opgedragen taken te
vervullen;
b. de jaarrekening over het voorgaande boekjaar;
c. het verslag van de kascommissie, door de algemene ledenvergadering in te stellen;
d. de begroting voor het komende jaar;
e. de periodieke bestuursverkiezing;
f. de bespreking van het politiek beleid, in het bijzonder van het beleid van de fractie.
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Bestuur Algemeen Belang Dongeradeel
Artikel 6
1. Het bestuur van Algemeen belang Dongeradeel bestaat bij voorkeur uit vijf leden.
2. Gemeenteraadsleden kunnen geen stemhebbend lid van het bestuur zijn. Wel woont in elk geval de
fractievoorzitter of zijn plaatsvervanger, namens de ABD-raadsfractie, als adviserend lid de
bestuursvergaderingen bij.
3. Het bestuur maakt voorafgaande de jaarlijkse algemene ledenvergadering een rooster van periodiek
aftreden op, zodanig dat de functies van voorzitter en penningmeester en de functies van secretaris en
vice-voorzitter niet tegelijkertijd vacant worden. Dit rooster wordt tezamen met de convocatie voor die
ledenvergadering aan de leden gezonden.
4. Het bestuur kan, voor zover noodzakelijk, aan bepaalde personen verzoeken de vergadering van het
bestuur als adviserend lid bij te wonen.

3.1

Taken en bevoegdheden
Artikel 7
1. Het bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand zowel binnen de gemeente als buiten de
gemeente Dongeradeel.
2. Het bestuur dient ter zake opgedragen taken initiatieven te ontplooien, voorstellen te doen en besluiten
te nemen.
3. Het bestuur is bevoegd, onder behoud van eigen verantwoordelijkheid, machtiging te verlenen aan de
voorzitter, secretaris en penningmeester tot het verrichten van bepaalde taken, welke aan het bestuur
zijn opgedragen.
4. Het bestuur streeft naar een vergaderfrequentie van minimaal één maal per 2 maand.

3.2

De voorzitter
Artikel 8
1. De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergadering, regelt de werkzaamheden en zorgt voor een juiste
uitvoering van de genomen besluiten.

3.3

De secretaris
Artikel 9
1. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergadering op, convoceert deze en
maakt het verslag ervan.
Hij maakt het jaarverslag en bewaart het archief.
Hij zorgt voor het bijhouden van de ledenlijst.

3.4

De penningmeester
Artikel 10
1. De penningmeester is de gemachtigde van de vereniging om gelden te ontvangen, daarvoor te
kwiteren. Het bestuur verleent hem voorts zodanig procuratie dat hij zijn taak naar behoren kan
uitvoeren. Jaarlijks wordt aan de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording afgelegd van
het gevoerde beheer en verslag uitgebracht over de financiële toestand van Algemeen Belang
Dongeradeel.
Artikel 11
1. Het heeft de voorkeur dat de functie van secretaris en penningmeester niet in één persoon verenigd
zijn.
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Adviesraad
Artikel 12
1. De schaduwfractie is de adviesraad van Algemeen Belang Dongeradeel.
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Artikel 13
1. Het bestuur draagt de leden van de schaduwfractie voor.
De leden van de schaduwfractie worden verkozen in de ledenvergadering.
2. De schaduwfractie bestaat uit zes leden, te weten:
a.
de twee eerst opvolgende van de fractie;
b.
een lid wat verkozen is uit het midden van het bestuur door het bestuur
c.
drie leden die verkozen zijn door de algemene ledenvergadering.
3. De leden van de schaduwfractie worden benoemd voor een periode van vier jaar.
Na iedere gemeenteraadsverkiezing wordt de schaduwfractie opnieuw samengesteld.
4. Een aftredend schaduwfractie-lid is terstond herkiesbaar.
5. De schaduwfractie kan zichzelf aanvullen door lid/leden of belangstellende(n) die op persoonlijke titel
uit hoofde van deskundigheid tijdelijk zitting heeft/hebben in de schaduwfractie.
6.
a. Het bestuur stelt een voordracht op, welke -tegelijkertijd met de namen van binnengekomen,
doch niet op voordracht voorkomende kandidaten- tenminste een week voor de
ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden, aan de leden wordt bekendgemaakt.
Gekozen kan slechts worden uit hen, die overeenkomstig de voorgaande bepaling
bekendgemaakt zijn
b. Tegenkandidaten kunnen echter alsnog schriftelijk worden aangemeld tot aan de aanvang van
de betreffende ledenvergadering indien hun kandidatuur door tenminste één lid wordt
ondersteund en hij/zij instemmen met hun kandidaatstelling.
c. Na iedere gemeenteraadsverkiezingen wordt in eerste kwartaal van het jaar een nieuwe
schaduwfractie samengesteld.
7.
a. Bij uittreden van één van de twee opvolgende raadsleden neemt het derde opvolgende raadslid
zijn/haar plaats in.
b. Bij uittreden van het bestuurslid wordt door het bestuur uit haar midden een nieuw
schaduwfractie-lid benoemd.
c. Bij uittreden van een van de leden die verkozen is door de algemene ledenvergadering wordt
op de eerst opvolgende ledenvergadering een nieuw schaduwfractie-lid gekozen. De
procedure is dan gelijk als artikel 14 lid 6a en 6b van dit reglement.
4.1

Taken en bevoegdheden
Artikel 14
1. De schaduwfractie is belast met het adviseren van de fractie en bestuur en met het uitvoeren van de
taken welke door de fractie cq bestuur is opgedragen.
2. De schaduwfractie kan nimmer treden in de verantwoordelijkheid van de fractie cq bestuur en draagt
dan ook geen politieke cq bestuurlijke verantwoordelijkheid.

3.
a.

4.
5.
6.

De leden van de schaduwfractie wonen zo mogelijk bij toerbeurt de raadscommissies- en
raadsvergaderingen bij.
b. De leden verdelen onderling de portefeuilles aan de hand van de raadscommissies.
De schaduwfractie vergadert tenminste eenmaal per maand met de fractie.
De schaduwfractie overweegt bij voortduring de politieke toestand zowel in de gemeente als buiten de
gemeente Dongeradeel.
Stukken die te laat worden ontvangen van gemeentewegen worden op de eerst volgende
schaduwfractie-vergadering niet in behandeling genomen en derhalve wordt geadviseerd aan de fractie
om deze van de agenda te laten afvoeren.

Oprichtingsdatum ABD
Kamer van Koophandel

: 27 november 1989
: 40004724

Pagina 3 van 4

ABD Huishoudelijk Reglement.

5

Versie 2.0

Besluitvorming en stemming
Artikel 15
1. Ongeacht het aantal aanwezigen kunnen de ledenvergadering en het bestuur altijd beraadslagen, de
agenda vaststellen en de notulen goedkeuren.
2. Een lid mag naast zijn eigen stem één volmacht stem uitbrengen. Voor degene die met volmacht stemt
moet dit bij het bestuur voor de vergadering schriftelijk bekend zijn.
3. Blanco stemmen gelden als van onwaarde.
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Permanente activiteiten
Artikel 16
1. Het bestuur benoemt, al dan niet uit zijn midden, een (aantal) commissie(s), die onder
verantwoordelijkheid van en in overleg met het bestuur belast is met een opgedragen taak. Het bestuur
heeft uiteindelijke beslissingsbevoegdheid omtrent alle te ondernemen activiteiten.
Artikel 17
1. Indien de voorzitter(s) van de in de vorige bedoelde commissie(s) geen deel uitmaakt van het bestuur,
woont hij (wonen zij) de bestuursvergaderingen bij zo dikwijls het bestuur dit nodig acht, doch hij
heeft geen stemrecht maar wel een adviserende stem in het bestuur.

Dokkum, oktober ’04
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