STRUCTUUR EN REGLEMENT VOORZITTERSOVERLEG

ALGEMENE BEPALINGEN
Algemeen
Artikel 1.
1. Op grond van het feit, dat naast de gebruikelijke voorjaars- en najaarsvergadering van de
Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen (voorheen Haagse Bond van
Volkstuindersverenigingen), geen verder onderling overleg tussen de aangesloten verenigingen
is geregeld, is een onafhankelijke gestructureerd overleg zonder bevoegdheden gecreëerd.
2. Dit gestructureerde overleg draagt formeel de naam “Voorzittersoverleg” en is gebaseerd op
grond van het in voorgaand lid gegeven omschrijving.
3. Het voorzittersoverleg voorziet tevens in het gestelde in artikel 10 lid 3 van de statuten van de
Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen (hierna te noemen Haagse Bond), waarin is
vastgelegd dat het bestuur zich verplicht minimaal twee maal per jaar overleg te voeren met de
voorzitters of plaatsvervangers van de aangesloten verenigingen.
Doel
Artikel 2.
1. Het voorzittersoverleg, heeft in eerste instantie tot doel een communicatie tot stand te brengen
tussen alle voorzitters van de bij de Haagse Bond aangesloten verenigingen en in tweede
instantie een regelmatig contact te onderhouden tussen de bestuurders van de aangesloten
verenigingen en de bestuurders van de Haagse Bond.
2. Het voorzittersoverleg heeft eveneens tot doel om alle partijen periodiek in de gelegenheid te
stellen mondeling:
a.

informatie te verstrekken of te ontvangen;

b.

actuele zaken of problemen te bespreken of voor te leggen;

c.

voorstellen te doen;

d.

adviezen te verstrekken of te ontvangen.

Toelating
Artikel 3.
1. Tot het overleg hebben toegang:
a.

alle voorzitters van de bij de Haagse Bond aangesloten verenigingen, vergezeld van een
bestuurslid van zijn/haar vereniging;

b.

een vervanger van de voorzitter, vergezeld van een bestuurslid van zijn/haar vereniging;

c.

in principe alle bestuursleden van de Haagse Bond, tenzij de meerderheid van de bij een
voorzittersoverleg aanwezige voorzitters of zijn/haar plaatsvervangers besluit, dat in een
bepaald voorzittersoverleg deze bestuursleden zijn uitgesloten

2. Middels een besluit van het voorzittersoverleg kan een externe deskundige en/of leden van de
door de Haagse Bond ingestelde commissies ter ondersteuning worden uitgenodigd om het
voorzittersoverleg bij te wonen.

VERGADERINGEN
Vergaderfrequentie en plaats
Artikel 4.
1. De vergaderingen vinden tenminste twee maal per jaar plaats en vangen aan om 20.00 uur.
2. De vergaderplaats wordt bij toerbeurt vastgesteld.
Verenigingen met weinig leden en/of die niet in bezit zijn van geschikte vergaderruimte,
kunnen gezamenlijk optreden als gastheer en bij één van de grotere verenigingen gastvrijheid
genieten.
3. Tenminste vijf deelnemers hebben het recht een extra vergadering bijeen te roepen. In de
convocatie dient de reden te worden vermeld.
Leiding en kosten
Artikel 5.
1. De voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger van de ontvangende vereniging treedt op als
gespreksleider; in het geval dat er sprake is van een gezamenlijk gastheerschap regelen de
voorzitters onderling wie van hen optreedt als gespreksleider.
2. De vergaderkosten, zoals consumpties, komen voor rekening van de ontvangende vereniging.
Oproepen en verslaglegging
Artikel 6
1. Veertien dagen vóór het voorzittersoverleg worden door het secretariaat van de Haagse Bond
de uitnodigingen verstuurd aan de gebruikelijke adressen van de aangesloten verenigingen,
vergezeld van de agenda en de notulen van de vorige vergadering.
2. De agenda dient tijdig in overleg te worden vastgesteld door de eerstvolgende en de laatste
gespreksleider. In te brengen agendapunten dienen vier weken voor het overleg te worden
ingediend bij de eerstvolgende gespreksleider.
3. De verslaglegging van het voorzittersoverleg vindt plaats door het secretariaat van de
ontvangende vereniging.
In alle andere gevallen zal ad hoc één van de aanwezige deelnemers worden verzocht een
verslag te maken.

Aldus vastgesteld op het voorzittersoverleg de dato 16 februari 1998.

