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Huishoudelijk Reglement KBO afdeling SeniorenBelang Woensel 

 

Artikel 1 

Verantwoording 

Krachtens het in artikel 25 van de statuten van KBO-Brabant bepaald, is er een reglement 

voor de afdelingen. 
 

Artikel 2 

Doel – middelen  

1. De afdeling draagt de naam: 
"Katholieke Bond van Ouderen, afdeling SeniorenBelang Woensel". 

2. De KBO afdeling stelt zich ten doel: 
Het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden 

in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord. 
3. De KBO afdeling tracht zijn doel te bereiken door: 

a. diensten te verlenen en het behartigen van individuele belangen van de leden; 

b. belangenbehartiging van ouderen; 
c. vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere 

instanties; 
d. samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel; 
e. aanwenden van andere wettige middelen. 

 
Artikel 3 

 
Leden 
 

Lid 1 

a) Lid van verdienste en erelid  zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de 
vereniging SeniorenBelang Woensel als zodanig zijn benoemd. Op ereleden rusten 
geen  contributie verplichtingen, zij hebben wel alle rechten van de gewone leden. SBW 

draagt zorg voor de afdracht van het deel van de contributie naar KBO-Brabant voor 
ereleden en leden van verdienste. 

b) Een voordracht voor een onderscheiding (lid van verdienste  of erelid) moet schriftelijk 
worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden ingediend, 

voorzien van motivatie en vergezeld van een lijst met 5 handtekeningen met namen van 
leden van SeniorenBelang Woensel. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat 

voldoet. Tevens zal worden nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen dit 
voorstel. De beslissing zal in de notulen van de bestuursvergadering worden vastgelegd. 
Indien het bestuur het voorstel afwijst zal dit met motivatie aan de indiener schriftelijk 

worden meegedeeld. 

c) Vervolgens zal het lid van verdienste of erelid door het bestuur voorgedragen worden in 
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De ledenvergadering beslist met 
meerderheid van stemmen of de titel: "lid van verdienste" of "erelid"  wordt verleend. 
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Indien de algemene vergadering het voorstel bekrachtigt  zal de onderscheiding (oorkonde) 
aan de persoon worden uitgereikt in dezelfde ledenvergadering. 

d) Indien de stemmen staken in geval van een voordracht  ad b) wordt de voordracht 
verworpen. De stemming geschiedt met handopsteking door de aanwezige leden. 

Artikel 3  
 

Lid van Verdienste 

Lid 2  

De voordracht van een lid van verdienste moet onderbouwd worden met argumenten en 

voldoen aan de hieronder genoemde criteria: 

1. Langdurig lid, minimaal 15 jaar lid zijn van SeniorenBelang Woensel (of de 

voormalige afdelingen van de KBO St. Lucas, Judas Taddeus, Woensel-Oost of 
Woensel Noord), 

2. Kandidaat heeft op moment van toekenning geen bestuursfunctie, 

3. Heeft een voor de leden herkenbare activiteit of project uitgevoerd in het belang van 
de vereniging, 

4. Lid met bijzondere diensten voor de vereniging. 
 

Artikel 3  
 
Erelid 

Lid 3 

De voordracht voor de benoeming als "erelid” moet voldoen aan de hieronder genoemde 
criteria: 

1. Door voordracht van de leden aan het bestuur voor incidentele (projectmatige of 
activiteiten) zaken met een uitzonderlijke waarde voor de vereniging. 

2. Minimaal 15 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger te zijn geweest in de 
belangenbehartiging of activiteiten organisatie van SeniorenBelang Woensel (inclusief de 

tijd als lid bij de voormalige KBO afdelingen, Judas Taddeus, St. Lucas, Woensel-Oost of 
Woensel Noord of eventuele andere te integreren verenigingen). 
3. Of minimaal 3 periodes van 3 jaar zitting in het bestuur hebben gehad. 

4. Geen huidige bestuursfunctie.  

 
Artikel 4 

Bestuur van KBO afdeling SeniorenBelang Woensel 

Samenstelling 

Het bestuur bestaat uit: 

1. Tenminste drie leden, te kiezen door en uit de ledenvergadering, waarbij de voorzitter 
in functie gekozen wordt. 
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2. De ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden. 
3. Indien gewenst kan een dagelijks bestuur gevormd worden, bestaande uit tenminste 

voorzitter, secretaris en penningmeester. 

4. SeniorenBelang Woensel heeft daarnaast ook nog tenminste een viertal bestuursfuncties 
die zitting hebben in het bestuur. Zij zijn coördinatoren van de Commissies: Bestaande 

Activiteiten, Nieuwe en overschrijdende Activiteiten , Lief en Leed, en Coördinator 
Bezorger KBO Blad "Ons". Het bestuur kan besluiten om de portefeuilleverdeling aan te 
passen aan nieuwe situaties. 

 

Artikel 5 

Einde lidmaatschap bestuur 

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:  
a. doordat het lid het lidmaatschap van het bestuur opzegt. 
b. doordat het lid ophoudt lid te zijn van KBO-Brabant. 

c. doordat het lid het vrije beheer over zijn geldelijke vermogen verliest. 
d. bij besluit van tweederde van de zittende bestuursleden met een aan het lid  

        gericht schrijven, dat verdere samenwerking met hem niet mogelijk is. 
e. door overlijden. 

f. door het verstrijken van de maximaal door de statuten toegestane  
        bestuursperiode of door tussentijds aftreden van het bestuurslid. 

 

Artikel 6 

Ontslag of schorsing 

Een bestuurslid of een commissielid kan te allen tijde door het orgaan dat hem/haar heeft 

gekozen respectievelijk benoemd, worden ontslagen of geschorst. De bepalingen 
hieromtrent in artikel 24 van de statuten van KBO-Brabant zijn hier van toepassing. 

Artikel 7 

Taken en bevoegdheden bestuur 

1. Het bestuur is belast met de algehele leiding van de KBO afdeling, de uitvoering van de 

bepalingen in dit reglement en het reglement bedoeld in artikel 17 van de statuten van 
KBO- Brabant en van de besluiten van de ledenvergadering.  
Het bestuur voert alle taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet, de 

statuten en/of dit reglement aan andere organen zijn opgedragen. 
2. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan de 

ledenvergadering. 
3. Het bestuur kan ter behartiging van bijzondere taken of activiteiten een commissie 

instellen. 

4. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken, de ledenadministratie 
en de voorbereiding van bestuurs- en ledenvergaderingen. 

5. Het bestuur hanteert als richtlijn het beleidsplan van KBO Kring Eindhoven en het 
bestuurlijk werkdocument. 

6. Het bestuur informeert regelmatig haar leden. 
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7. Het bestuur geeft daarnaast nog regelmatig extra informatie naar de leden middels een 
bijlage in het maandblad "Ons" en het Programmaboekje. 

 

Artikel 8 

Vergaderingen 

Bestuursvergadering 

1. Het bestuur vergadert bij voorkeur maandelijks, doch ten minste vijf keer per jaar. 
2. Het dagelijks bestuur kondigt uiterlijk een week van te voren een bestuursvergadering 

aan, onder gelijktijdige aanbieding van een agenda met de vergaderpunten.  
3. Bij elke vergadering mag een lid van SeniorenBelang Woensel als toehoorder aanwezig 

zijn, mits deze dat kenbaar heeft gemaakt bij het secretariaat. Maximaal twee leden bij 
elke bestuursvergadering. 

 

Artikel 9 

Ledenvergaderingen 

1. De ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar door het bestuur 

bijeengeroepen, door middel van een convocatie aan de leden en aan het bestuur van 
de provinciale KBO. 

2. Tot de ledenvergadering hebben alle leden van de afdeling toegang. 
3. Het bestuur kan buitenstaanders uitnodigen ter bijwoning van de ledenvergadering. 
4. Op de telkens voor het einde van de maand april van elk jaar te houden 

ledenvergadering worden in ieder geval het jaarverslag en het financiële jaarverslag 
besproken. In bijzondere omstandigheden, zoals situaties van overmacht, kan het 

bestuur de algemene ledenvergadering op een ander tijdstip in het jaar houden. Ook 
kunnen andere vormen van ledenraadpleging plaatsvinden indien situaties daartoe 
aanleiding geven, zoals digitale ledenraadpleging. Het bestuur zal dit in voorkomende 

gevallen tijdig aan de leden kenbaar maken. 
5. Onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde is het bestuur verplicht binnen 4 

weken een ledenvergadering bijeen te roepen, op verzoek van ten minste 10% van de 
leden. 

 

Artikel 10 

Slotbepaling 

1. Het bestuur van de afdeling kan aanvullende bepalingen in dit reglement opnemen of 
een addendum bij het huishoudelijk reglement wat ter goedkeuring aan de algemene 
ledenvergadering wordt voorgelegd. De aanvullende bepalingen of het huishoudelijk 

reglement mogen geen bepalingen bevatten in strijd met dit reglement, de statuten van 
de bond en het Reglement van de provinciale KBO. 

2. Dit reglement is van toepassing en treedt in werking na vaststelling door de Algemene 
Vergadering. 

 

 


