
COMMISSIE VAN ADVIES VAN DE HAAGSE BOND VAN 

AMATEURTUINDERSVERENIGINGEN 
 

 
COMMISSIE VAN ADVIES REGLEMENTAIR 

1. De benoeming van de leden van de Commissie van Advies (hierna te noemen: commissie) 

geschiedt door het bestuur van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen (hierna te 

noemen: Haagse Bond), doch dient te worden bekrachtigd door de Algemene 

Ledenvergadering (artikel 10, lid 6 statuten Haagse Bond). 

2. Omschrijving bevoegdheden en dergelijke volgens het huishoudelijk reglement van de Haagse  

Bond (artikel 33, lid 3): 

a. de commissie bestaat uit minimaal drie leden, waarvan één lid deel uitmaakt van het 

bestuur van de Haagse Bond. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter; 

b. de commissie is belast met: 

- het concipiëren van statuten en reglementen; 

- het concipiëren van juridische contracten en/of overeenkomsten; 

- het verstrekken van vrijblijvende adviezen bij problemen en/of geschillen; 

- het verlenen van diensten aan het bestuur van de Haagse Bond, alsmede aan de 

besturen en leden van alle aangesloten verenigingen; 

c. de door de commissie verstrekte adviezen zijn vrijblijvend, tenzij door alle partijen het 

advies van de commissie als bindend wordt geaccepteerd; 

d. de commissie beslist bij meerderheid van stemmen; 

e. de commissie komt zo dikwijls bijeen als wenselijk wordt geacht; dit gebeurt op verzoek 

van een commissielid en/of de voorzitter. De voorzitter zorgt voor de bijeenroeping; 

f. de commissieleden worden voor drie jaar gekozen, doch zijn terstond herkiesbaar; 

g. conform het gestelde in artikel 31, lid 2 van het huishoudelijk reglement brengt de 

commissie jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. 

 

TAKEN VAN DE COMMISSIE 

1.  De commissie dient primair tot ondersteuning van het bestuur van de Haagse Bond. 

2. Deze ondersteuning bestaat uit het op verzoek van het bestuur van de Haagse Bond: 

a. adviseren in de door het bestuur aangedragen kwesties en overige zaken; 

b. onderzoeken van wettelijke voorschriften en aangelegenheden, waarmede de Haagse 

Bond wordt geconfronteerd; 



c. begeleiden naar besprekingen en onderhandelingen met partijen, waarmede de Haagse 

Bond wordt geconfronteerd; 

d. het opstellen van diverse overeenkomsten en/of reglementen. 

3. Overige taken van de commissie zijn: 

a. het onderhoud van de statuten en reglementen van de Haagse Bond; 

b. het, ten behoeve van de aangesloten verenigingen, opstellen van concept-reglementen en 

dergelijke; 

c. eventueel ter ondersteuning aanwezig zijn bij de algemene vergadering en het    

voorzittersoverleg; 

d. adviseren, ondersteunen en/of bemiddelen ingeval van conflicten tussen bestuursleden 

van aangesloten verenigingen en bij conflicten tussen diverse partijen binnen deze 

verenigingen. 

 

Aldus vastgesteld te Den Haag op 6 november 2000. 
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