
HUISHOUDELIJK REGELEMENT
van de te Groningen gevestigde vereniging
BEWONERSVERENIGING GOEMAN

Wijzigingen op het HR zoals gewijzigd in de Algemene Vergadering 
de dato zeven november tweeduizendzeventien (07-11-2017). - 20171107

-- 1. Het Bestuur

A. Naast de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester kent het
bestuur de functie van bewonersvertegenwoordiger. Tenzij niet anders mogelijk
door een gebrek aan bestuursleden, wordt deze functie niet gecombineerd met die
van penningmeester. Voor de betreffende functionaris kan binnen het bestuur een
plaatsvervanger worden benoemd. Alsdan zullen de taken van de
bewonersvertegenwoordiger door deze beide functionarissen tezamen worden
uitgeoefend.

B. De bewonersvertegenwoordiger heeft onder meer als taak:
a) het verzorgen van de verkoop van wasmunten, de vervanging van lampen in de
gemeenschappelijke ruimten, het weghalen van het oud papier en eventuele 
andere, gelijksoortige werkzaamheden; 
b) het houden van een spreekuur ten behoeve van de leden. 
c) Het onder b. bedoelde spreekuur wordt elke week op
een vaste dag, plaats en tijd gehouden. De bewonersvertegenwoordiger draagt
zorg voor publicatie van de dag, plaats en tijd op de publicatieborden in de
portieken van vorenbedoeld onroerend goed. In geval van verhindering van de
bewonersvertegenwoordiger zal een van de andere bestuursleden het spreekuur
waarnemen 

C. De penningmeester heeft onder meer als taak:
a) het beheer, in overleg met de andere bestuursleden, van het vermogen van de vereniging; 
b) het verzorgen van de boekhouding in overeenstemming met de richtlijnen die het bestuur 
en de Algemene Vergadering daarvoor hebben gegeven; 
c) het opstellen van het financieel jaarverslag, in overleg met de andere bestuursleden; 
d) het verzorgen van het financieel archief. 

D. De secretaris heeft onder meer als taak:
a) het notuleren van de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de Algemene Vergadering; 
b) het verzorgen van alle kennisgevingen van het bestuur aan de leden;/ 
c) het verzorgen van de correspondentie van de vereniging en het beheer over de postbus;
d) in het algemeen het verzorgen van de administratie van de vereniging, met uitzondering van die 
met een financiële inslag; 
e) het bijhouden van het archief, met uitzondering van het financieel archief.

E. De voorzitter heeft onder meer als taak
a) het opstellen, in overleg met de bewonersvertegenwoordiger, 
van de agenda voor de bestuursvergaderingen;
b) het voorzitten van bestuursvergaderingen; 
c) het toezien op het verloop van de uitvoering van besluiten van het bestuur. 



F. Het bestuur in het algemeen heeft onder meer tot taak de verhuurder van 
vorengenoemd onroerend goed te controleren op de aan de leden/huurders 
in rekening gebrachte servicekosten. 

G. De bestuursvergaderingen vinden in principe eens per maand plaats, 
in beginsel voor de 15e van iedere maand. 

H. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. 
Alleen in geval het bestuur daartoe zwaarwegende redenen aanwezig acht is zij 
bevoegd in de aankondiging daartoe een vergadering besloten te verklaren. 

I. Iedere bestuursvergadering wordt tenminste zeven dagen tevoren aan de leden 
van de vereniging aangekondigd. Bij de aankondiging van een openbare 
bestuursvergadering brengt het bestuur bij de aankondiging de agenda van de 
vergadering ter kennis van de leden. Datum, plaats en tijd van de
openbare vergaderingen zullen eveneens in de aankondiging worden opgenomen. 

J. De notulen van alle openbare bestuursvergaderingen worden ter kennis van alle leden gebracht. 

K. Alle kennisgevingen van het bestuur aan de leden (oproepen tot Algemene Vergaderingen 
daaronder begrepen) zullen (mede) worden gedaan door publicatie op de publicatieborden, 
aanwezig in eerder bedoeld onroerend goed. 



-- 2. Commissies

Het bestuur en de Algemene Vergadering kunnen tijdelijke of permanente commissies 
instellen. Een commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het orgaan 
dat de commissie heeft ingesteld. In de commissies kunnen niet- leden worden benoemd. 
Taak en werkwijze van de commissies kunnen nader door het instellend orgaan geregeld 
worden. Een door een bepaald orgaan ingestelde commissie kan in haar takenpakket geen
werkzaamheden hebben die vallen binnen het wettelijk en/of statutair takenpakket van 
een ander orgaan van de vereniging. De commissies zijn, naast hetgeen is bepaald ten 
aanzien van hun taak en werkzaamheden, onverkort gebonden aan hetgeen in de wet en 
de statuten en reglementen van de vereniging is vermeld. Ongeacht hetgeen verder ten 
aanzien van taak en werkwijze van de commissie is omschreven zal deze regelmatig 
verslag uitbrengen over zijn werkzaamheden aan het orgaan dat de commissie instelde. 
Ingeval een niet-lid deel uit zal maken van een commissie zal de overeenkomst met 
dat niet-lid ter zake door het bestuur namens de vereniging worden gesloten.

-- 3. De Algemene Vergadering

Algemeen
Tijdens de Algemene Vergaderingen wordt er niet gerookt of alcohol genuttigd.

-- 4.  Agenda

A. Voor elke Algemene Vergadering kunnen door het bestuur op verzoek van tenminste 
vier leden punten aan de agenda worden toegevoegd. Het betreffende verzoek dient 
uiterlijk zeven dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij de secretaris van 
het bestuur te worden ingediend. Het bestuur draagt er voor zorg dat de toegevoegde 
agendapunten zo spoedig mogelijk aan de leden ter kennis worden gebracht.
B. Ingeval de toevoeging aan de agenda een voorstel betreft tot schorsing of ontslag van 
een of meer bestuursleden kan de toevoeging plaats vinden tot en met de dag voor die van 
de vergadering. Een dergelijke toevoeging kan echter alleen worden gedaan op schriftelijk 
verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende 
gedeelte van de stemmen in de Algemene Vergadering. 

-- 5.  Stemcommissie

A. Na de opening van iedere vergadering benoemt de algemene vergadering uit haar 
midden een stemcommissie van drie leden. 
B. Leden van het bestuur mogen geen deel uitmaken van deze stemcommissie, 
dit geldt tevens voor kandidaten voor het bestuurslidmaatschap in deze vergadering 
C. De stemcommissie heeft tot taak het tellen van de ter vergadering schriftelijk
uitgebrachte stemmen



-- 6. Verkiezing bestuursleden 

A. Kandidaten voor het bestuurslidmaatschap dienen meerderjarig te zijn. 

B. De verkiezingen van het bestuur en de bewonersvertegenwoordiger vinden 
plaats in de maand februari. 

C. Het bestuur en de bewonersvertegenwoordiger worden bij geheime en schriftelijke 
stemming gekozen uit en door de leden, voor een termijn van een verenigingsjaar.

D. Het nieuwe bestuur treedt in functie op een (1) maart. In andere gevallen op de 
eerste van de maand volgend op de tussentijdse verkiezingen. 

E.
a) Kandidaten voor de bestuursverkiezingen kunnen zich tot 7 dagen voor de verkiezingen 
schriftelijk of mondeling melden bij de secretaris. De secretaris zal in samenspraak met de 
bewonersvertegenwoordiger de lijst van kandidaten publiceren conform artikelen 1 lid J.; 
b) Indien er minder dan 5 kandidaten voor het bestuurslidmaatschap zijn kunnen zich ter 
vergadering nog leden kandideren. 

F. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om tegenkandidaten voor 
het bestuurslidmaatschap te stellen. De Algemene Vergadering kan ook de
kandidatenlijst aanvullen. Dit kan nooit bij acclamatie, er moet altijd
schriftelijk worden gekozen.

G.
a) Het bestuur wordt als geheel gekozen, tenzij er meer dan elf (11) kandidaten
zijn. Dan wordt er over de kandidaten afzonderlijk gestemd; 
b) Indien er na een stemming over het bestuur als geheel geen besluit tot benoeming volgt, 
dan volgt een individuele stemming per kandidaat. 

H. Het bestuur en de bewonersvertegenwoordiger worden met absolute meerderheid 
van  het aantal geldige stemmen gekozen. Als er op meerdere 
kandidaatbewonersvertegenwoordigers evenveel stemmen zijn uitgebracht, dan 
volgt er een tweede stemmingsronde tussen de betreffende kandidaten. 
De kandidaat die de meeste stemmen krijgt wordt de nieuwe bewonersvertegenwoordiger. 

I. Mocht er aan het einde van een zittingsjaar geen compleet kandidaat- bestuur beschikbaar
zijn, dan blijft het oude bestuur zijn taak vervullen, gedurende maximaal een 
half jaar (tot en met augustus). In september vinden tussentijdse verkiezingen plaats 
volgens de normale procedure.

J. Als de functie van bewonersvertegenwoordiger niet te vervullen blijkt of de 
bewonersvertegenwoordiger valt uit, dan verdeelt het bestuur onderling de 
bewonersvertegenwoordigerstaken. Het bestuur als geheel blijft verantwoordelijk voor de 
uitvoering. Het bestuur wijst een vast bestuurslid aan om het spreekuur te houden. 

K. Als het gehele bestuur door de Algemene Vergadering geschorst of ontslagen wordt, dan 
benoemt de Algemene vergadering een nieuw bestuur. 
Deze verkiezingen vinden twee weken na het genoemde besluit plaats



-- 7. De Wasserette
Er wordt gestreefd naar financiële zelfstandigheid van de wasserette. Indien
na afloop van een boekjaar blijkt dat de exploitatie van de wasserette, nadat
alle kosten, waaronder de afschrijvingen, van de inkomsten zijn afgetrokken,
een batig saldo vertoont dan zal dat worden aangewend ten behoeve van de
wasserette. Ingeval de exploitatie een negatief saldo vertoont zal dat, voor
zover dat niet ten laste van een uit batige exploitatiesaldi opgebouwde
reservering kan worden gebracht, uit de inkomsten van de wasserette gedekt
moeten worden.

-- 8. Openbaarheid
Ieder lid van de vereniging heeft recht op inzage van alle stukken welke, in
ruime zin, betrekking hebben op het in artikel 4 van de statuten genoemd
onroerend goed, bijvoorbeeld betreffende de verhouding tussen de vereniging en
de Stichting Studentenhuisvesting of diens rechtsopvolgers, betreffende
servicekosten, betreffende de wasserette, enzovoorts.

-- 9. Erelidmaatschap
Het erelidmaatschap wordt geregeld in het Reglement Erelidmaatschap.


