Algemeen Reglement
Buurtvereniging Oost, opgericht in 1961
-DOELArtikel 1.
1. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de gemeenschapszin in de
Buurt Oost van Bunde (gem. Meerssen) en het instandhouden van een
speeltuin in die buurt.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. Het organiseren van-, deelnemen aan-, en medewerking verlenen
aan festiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen.
b. Het organiseren en leiding geven aan uitstapjes.
c. Het organiseren van jeugdacties.
d. En in het algemeen alle andere activiteiten, die het bereiken van het
doel van de vereniging kunnen bevorderen.
-DUURArtikel 2.
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
-LIDMAATSCHAP*Daar waar vanaf dit punt wordt gesproken over leden, wordt hieronder
verstaan, alle bewoners van het betreffende adres, ongeacht het aantal
bewoners.
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Artikel 3.
1. De vereniging bestaat uit gewone leden en ereleden.
2. Gewone leden kunnen zijn:
a. Ingezetenen van dat gedeelte van Bunde, dat begrensd is ten oosten
van de spoorlijn Maastricht-Sittard.
b. Ingezetenen van Bunde die na de aanvang van hun lidmaatschap
verhuizen naar een ander gedeelte van Bunde.
c. Ingezetenen van Bunde, woonachtig buiten Buurt Oost, die op eigen
initiatief een aanvraag hebben ingediend bij een bestuurslid.
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging, door de Algemene Vergadering daartoe zijn benoemd.
Artikel 4.
1. Als lid kan men worden toegelaten na aanmelding bij een bestuurslid én
het voldoen van de contributie voor het verenigingsjaar waarin het
lidmaatschap wordt afgesloten. Bestuursleden hebben hiertoe
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aanmeldingsformulieren ter beschikking. Tevens is aanmelding via de
website mogelijk, de afhandeling geschiedt te allen tijde het secretariaat.
Bij aanmelding dient men de volgende gegevens te verstrekken:
a. Naam
b. Adres
c. Aantal bewoners
d. Geboortedata bewoners
e. Eventueel een emailadres
Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden
b. Door opzegging
c. Door uitsluiting
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan geschieden door dit
kenbaar te maken bij een bestuurslid. Dit kan eventueel mondeling.
Uitsluiting kan door het bestuur worden uitgesproken wanneer:
a. Het lid in strijd met reglementen of besluiten van het bestuur
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Het lid de geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt.
Uitsluiting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt.

* Buurtvereniging Oost hecht veel waarde aan privacy. Geen enkele van de
door personen verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere
doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie wordt beschouwd
als strikt vertrouwelijk. Op het lidmaatschap van onze vereniging is de “Wet
Bescherming Persoonsgegevens” van toepassing.
-CONTRIBUTIE-
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Artikel 5.
1. Ieder gewoon lid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte van
het bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
2. De jaarlijkse contributie kan worden voldaan door middel van:
a. Handmatige overschrijving.
b. Het machtigen van de vereniging tot het uitvoeren van een
automatisch incasso.
3. Machtigingsformulieren zijn te verkrijgen bij de bestuursleden of via de
website.
4. De contributie wordt geint in de maand mei. Vier weken voor de door het
bestuur te bepalen inningsdatum worden de leden hiervan schriftelijk op
de hoogte gebracht.
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-WIJZIGING ALGEMEEN REGLEMENTArtikel 6.
Wijziging van dit Algemeen Reglement kan geschieden bij besluit van de
Algemene Vergadering met meerderheid van stemmen.

Dit Algemeen Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.
21 januari 2016
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