Huishoudelijk reglement
R.K. Buurtvereniging Catsop
Huishoudelijk reglement van de R.K. Buurtvereniging Catsop, statutair gevestigd te
Daalstraat 20, Catsop, als uitvoering van artikel 25, lid d, van de vigerende statuten.
De statuten van de R.K. Buurtvereniging Catsop zijn middels notariële akte (ten overstaan van
notaris A.A. Oomen te Stein d.d. 16-04-1984) vastgesteld. Op 07-11-2003 zijn artikel 18 en
24 gewijzigd (gepasseerd door notariskantoor Poeth & Voncken te Stein).
Onderhavig huishoudelijk reglement is vastgesteld door de ledenvergadering op 18-03-2005.
Artikel 1

Onder de naam R.K. Buurtvereniging Catsop, is op zondag 31-03-1957 in café
W. Vrancken te Catsop-Elsloo opgericht een buurtvereniging en gevestigd
aldaar. (artikel 1 der statuten).

Artikel 2

De doelstelling van de R.K. Buurtvereniging Catsop is het bevorderen van de
onderlinge contacten en saamhorigheid door het organiseren van diverse
activiteiten, zoals:

1. Het verzorgen van een degelijk aanbod van activiteiten, waarbij redelijkerwijs elke
leeftijdscategorie voldoende gespreide deelname-mogelijkheden heeft op jaarbasis;
2.

Het bij de desbetreffende instanties onder de aandacht brengen van verkeers-en / of
milieuproblemen, indien deze belastend of bedreigend voor inwoners van Catsop
zijn / worden, uitsluitend in het algemeen belang en ter beoordeling van het bestuur;

3. Het verzorgen en op verzoek begeleiden van processies, wegkruisen e.d.
Tevens het betuigen van medeleven bij overlijden en ter aarde bestellen, c.q.
crematie van inwoners van Catsop, d.m.v. grafstuk en H. Missen. De naaste
familieleden kunnen desgewenst kiezen om het vastgestelde bedrag te laten
overmaken naar een algemeen erkend goed doel. De overige afspraken die de buurtvereniging in naam van de gemeenschap Catsop uitvoert, worden afzonderlijk
vermeld in openbare stukken van het bestuur.
4.

Het verzorgen van een kerstattentie voor senioren (vanaf 75 jaar), weduwen en
weduwnaars.

5.

Het verzorgen van attenties bij gelegenheid van 25-, 40, -, 50- of 60-jarig
huwelijks- of ambtsjubileum, geboorte, huwelijk, E.H. Communie of bij bijzondere
gebeurtenissen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Dit voor zover deze datums
bij het bestuur bekend zijn.

Artikel 3

De R.K. Buurtvereniging Catsop bestaat uit;
1) gewone leden.
2) aspirant leden (automatisch lid, vanwege inwonend bij gewoon lid)
3) begunstigers (natuurlijk- of rechtspersoon, zie statuten art. 5)

4) ereleden
Artikel 4

Lidmaatschap van de buurtvereniging kan worden verworven.
1). door inwoners van Catsop
2) door elders woonachtig zijnde personen, die hetzij door geboorte of
anderszins een aantoonbare binding hebben met de gemeenschap dan wel
de buurtvereniging. Verzoeken hiertoe zijn ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 5

Leeftijdsbepalingen bij deelname aan activiteiten.
In de uitnodiging voor een activiteit staat doorgaans de doel- en leeftijdsgroep
vermeld.

Artikel 6

Informatie ten behoeve van de leden.
Activiteiten of wijzigingen in het activiteitenoverzicht, mededelingen van
algemene of bijzondere aard, ledenvergaderingen, secretariële jaarverslagen,
worden schriftelijk –zoveel mogelijk op een gepast tijdstip- ter kennis van de
leden gebracht.

Artikel 7

Alle roerende en onroerende zaken, in eigendom van R.K. Buurtvereniging
Catsop, dienen te worden geregistreerd, alsmede de vermelding van plaats van
bewaring. Een geactualiseerde lijst met goederen is een nota van aanvulling bij
het huishoudelijk reglement.

Artikel 8

De financiële middelen van R.K. Buurtvereniging Catsop kunnen worden
verkregen door:
1) de contributie die jaarlijks door de leden in de jaarvergadering wordt
vastgesteld
2) de netto-opbrengsten van activiteiten, loterijen
3) de rente van spaargelden en /of deposito’s.
4) bijdragen donateurs, giften e.d.;
Het bestuur legt indien nodig een contributiewijziging tijdens de
ledenvergadering voor aan de leden ter goedkeuring. De afdrachttermijn van de
contributie loopt jaarlijks tot 1 mei.

Artikel 9

Stemmen tijdens ledenvergaderingen gebeurt, met duidelijke uitslag, door
handopsteken of door schriftelijke stemming door aanwezige leden. Over
persoonlijke aangelegenheden of personen, moet schriftelijk worden gestemd,
alsmede bij onduidelijkheid na handopsteken of op verzoek van de
meerderheid van de op de vergadering aanwezige leden

Artikel 10

Een bestuurslid dat door de wijze van functioneren in het bestuur het
vertrouwen van het bestuur en de leden heeft verspeeld, kan bij twee derde
meerderheid van stemmen in een ledenvergadering worden geroyeerd. Het
bestuur dient wel het uitgangspunt “hoor en wederhoor” toe te passen en haar
voordracht tot royement toe te lichten.

Artikel 11

Het bestuur van de buurtvereniging hanteert een rooster van aftreden,
gefiatteerd tijdens de bestuursvergadering van 07-02-2000. Een en ander in
overeenstemming met artikel 16 lid c. der statuten. Het rooster van aftreden is

een nota van aanvulling bij dit huishoudelijk reglement. In beginsel hebben alle
bestuursleden zitting voor een periode van drie jaar. In de ledenvergadering
van het derde jaar van lidmaatschap kan betrokken aftredend bestuurslid
kenbaar maken, of hij/zij herkiesbaar is voor een nieuwe zittingsperiode.
Artikel 12

Het bestuur van de buurtvereniging werkt samen met Stichting Rondjom ’t
Bluuske. Hiertoe wordt jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst belegd en
informeert men elkaar over relevante zaken. Eventuele taken, voortvloeiend uit
de samenwerking, worden in overleg geregeld.

Artikel 13

Handtekening plaatsen op diverse formulieren.
Het dagelijks bestuur moet een handtekening plaatsen op van belang zijnde
documenten met betrekking tot verzekering- en betalingsaangelegenheden.
Bijvoorbeeld een aanvraagformulier, wijzigingsformulier en
actualisatieformulier.
Het samenstellen van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie wordt ieder jaar tijdens de ledenvergadering
samengesteld. Ze bestaat bij voorkeur uit drie leden, niet zijnde bestuursleden,
maar op z’n minst uit twee leden.
Ieder lid van deze commissie mag niet langer dan twee aaneensluitende jaren
zitting nemen. Na een rustperiode van een jaar mag een afgetreden lid zich
weer kandidaat stellen.
Bij toerbeurt verrichten twee leden de daadwerkelijke controle en is een lid
reserve.

Artikel 14

Over punten, waarin de statuten noch het reglement voorzien, beslist het
bestuur, mits niet in strijd met voornoemde vastgelegde regels, in statuut en/of
reglement.

Bestuur R.K. Buurtvereniging Catsop
Mei 2004
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 24-05-2004
Vast te stellen in de algemene ledenvergadering van 18-03-2005.
Bijlage behorend bij artikel 2 punt 4 en 5 van het huishoudelijk reglement van
R.K. Buurtvereniging Catsop zijn gewijzigd, vastgesteld tijdens de ledenvergadering d.d. 17
maart 2006.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 05 maart 2007
Vast te stellen in de algemene ledenvergadering van 16 maart 2007.
Aanvulling: artikel 13 wijziging van het huishoudelijk reglement van
R.K. Buurtvereniging Catsop, vastgesteld tijdens de ledenvergadering d.d. 16 maart 2007.
Onderstaande wijzigingen, vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 4 april 2022
Onderstaande wijzigingen vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april
2022
Artikel 2.3: toegevoegd “crematie”

Artikel 2.4: Het verzorgen van een kerstattentie voor senioren (vanaf 75 jaar), weduwen en
weduwnaars
Artikel 5: In de uitnodiging voor een activiteit staat doorgaans de doel- en leeftijdsgroep
vermeld.
Artikel 8.1 de contributie die jaarlijks door de leden in de jaarvergadering wordt vastgesteld
Het bestuur legt indien nodig een contributiewijziging tijdens de ledenvergadering voor aan
de leden ter goedkeuring.
De afdracht termijn van de contributie loopt jaarlijks tot 1 mei.
Artikel 12: Het bestuur van de vereniging alsmede het bestuur van Stichting Rondjom ’t
Bluuske informeren elkaar over relevante zaken. Waar nodig wordt op initiatief van een van
beide besturen een overleg gepland. Eventuele taken, voortvloeiend uit de samenwerking,
worden in overleg geregeld.

Bijlage behorend bij artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement van
R.K. Buurtvereniging Catsop, zijnde het rooster van aftreden en de benoeming van nieuwe
(aspitant)bestuursleden tijdens de ledenvergadering d.d.

Naam
Peter Dols
Gerrit Gorissen
Jan Bongers
Hans Koop
Peter Gerits plv.vz
Marianne Blommers
Maartje van de Nobelen
Linda Beckers
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2020 asp. Benoeming 2022
2021 asp. Benoeming 2022

Jaar van aftreden
2023
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2023
2024
2025
2025
2025

