Huishoudelijk reglement De Windvogel definitief 11juni 2015

Voorstel Huishoudelijk Reglement De Windvogel
11 juni 2015 : artikelen 1.a. tot en met 5.c.

Art. 1. Het Bestuur
1.a. Binnen het bestuur van de coöperatie worden onderscheiden het Bestuur en
het Dagelijks Bestuur. Het Bestuur bestaat uit de bestuursleden die zijn verkozen
door de Ledenvergadering of etc. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter,
penningmeester en secretaris van het Algemeen Bestuur. Het Bestuur is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van de
coöperatie.
1.b. Het Dagelijks Bestuur ziet toe op de uitvoering en naleving van het door het
Bestuur of de Ledenvergadering vastgestelde beleid en de besluiten. Zij neemt
initiatieven, stimuleert en coördineert activiteiten van leden in werkgroepen en
commissies ten behoeve van de coöperatie. Zij organiseert de vergaderingen van het
Bestuur draagt zorg voor de uitnodiging, de agenda en de nodige
achtergrondinformatie. Het Bestuur kan terzake kundige leden benoemen als
uitbreiding en/of ter ondersteuning van het Dagelijks Bestuur.
1.c. Het Dagelijks Bestuur is voor haar activiteiten verantwoording schuldig aan
het Bestuur.

art. 2 Jaaroverzicht
2.a. Het Bestuur stelt een overzicht op van haar activiteiten en die van haar
Commissies en Werkgroepen van het afgelopen jaar op ter informatie van de
jaarlijkse Ledenvergadering. Het terugblikkende overzicht wordt afgesloten met een
vooruitblik op activiteiten en beleid voor de komende jaren.

art. 3 Commissies
3.a. Het Bestuur kan functionele commissies of werkgroepen instellen waarin
leden, als vrijwilligers, het Bestuur bijstaan en adviseren naar omschreven
onderwerp of functie. Van de activiteiten van commissies of werkgroepen wordt
schriftelijk verslag gedaan door een notulist aan het Bestuur.
3.b. Statutair is de Financiële Advies Commissie omschreven, samengesteld door
de Ledenvergadering. Daarnaast kunnen er commissies bestaan voor
Windprojecten, Zonprojecten, Public Relations. Per onderwerp kan een commissie
samengesteld worden door het Bestuur.
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art. 4 Procedure tot Wijziging van de Statuten
4.a. Wijziging van de Statuten kan geschieden volgens de regels aangegeven in de
Statuten.
4.b. Voorstellen tot Wijzigingen van Statuten kunnen door leden worden ingediend
bij het Bestuur die haar beoordeling in het vergaderschema zal inpassen en van een
schriftelijke reactie zal voorzien en deze in het Jaaroverzicht zal opnemen. Indiener
kan zijn door het Bestuur afgewezen voorstel aan de orde stellen op de
eerstvolgende Ledenvergadering en ter beoordeling voorleggen, waarop de
Ledenvergadering het Bestuur kan opdragen dit voor de volgende Ledenvergadering
volgens de vastgestelde procedure als wijziging voor te bereiden en op de agenda te
plaatsen.

art. 5 Wijziging van het Huishoudelijk reglement
5.a. Wijziging van het Huishoudelijk reglement kan geschieden volgens de regels
aangegeven in de Statuten.
5.b. Voorstellen tot Wijzigingen van het Huishoudelijk reglement kunnen door
leden worden ingediend bij het Bestuur die haar beoordeling in het vergaderschema
zal inpassen en van een schriftelijke reactie zal voorzien en in het Jaaroverzicht zal
opnemen. Indiener kan in geval van afwijzing door Bestuur het voorstel aan de orde
stellen op de Ledenvergadering en ter beoordeling voorleggen, waarop de
Ledenvergadering het Bestuur kan opdragen dit voor de volgende Ledenvergadering
volgens vastgestelde procedure als wijziging voor te bereiden en op de agenda te
plaatsen.
5.c. Wijzigingen worden geacht te zijn aangenomen als 2/3 van het aantal
uitgebrachte stemmen voor het voorstel is.
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