Huishoudelijk reglement behorende bij de statuten van Oudervereniging
H.W. Heuvelschool te Borculo
Artikel 1
1. Nadat een leerling bij de school is ingeschreven ontvangen de ouders/verzorgers een
machtigingsformulier ten behoeve van de automatische incasso van de ouderbijdrage
(contributie). Op dit formulier staat ook aangegeven hoe ouders/verzorgers lid kunnen
worden van de oudervereniging.
2. Op verzoek ontvangen de ouders/verzorgers een exemplaar van de statuten en van het
huishoudelijk reglement van de secretaris van de ouderraad.
Artikel 2
1. Iedere ouder/verzorger die zich heeft aangemeld als lid van de oudervereniging is
bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad (maximaal één
ouder/verzorger per gezin).
2. De herverkiezing van een bestuurslid vindt automatisch plaats. Dit betekent dat indien
een bestuurslid na 4 jaar niet aangeeft het bestuur te willen verlaten, dat hij of zij
automatisch wordt herverkozen.
3. Tegenkandidaten van aftredende en automatisch herkozen bestuursleden kunnen met
goedkeuring van de ledenraad gekozen worden in de ouderraad, waarbij het bestuur
even in aantal en zelfs boventallig kan worden.
4. Mocht een bestuurslid ook na de tweede termijn van 4 jaar het bestuur nog niet willen
verlaten, dan kan dat alleen met goedkeuring van de algemene vergadering.
Artikel 3
Schriftelijke stemmingen geschieden door de op de door het bestuur opgestelde, aan alle
stemgerechtigden verstrekte en eventueel door toepassing van de statuten aangevulde lijst van
kandidaten ter vergadering een kruisje te plaatsen achter zoveel namen als er vacatures te
vervullen zijn. Anders ingevulde stemlijsten zijn ongeldig.
Artikel 4
1. Zo spoedig mogelijk na een nieuwe samenstelling van de ouderraad stelt de ouderraad
een rooster van aftreden op, zodanig, dat daaruit blijkt welke van de bestuursleden in
welk jaar aftreden.
2. Als datum van aftreden geldt de eerste dag, volgend op die waarin de in de statuten
bedoelde verkiezingen hebben plaatsgevonden.
3. Het aantal leden van de ouderraad, bedoeld in artikel 7 van de statuten, mag bestaan
uit een even aantal leden.
4. Indien bij een stemming de stemmen staken is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

Artikel 5
De voorzitter bepaalt aantal, plaats, dag en uur van de vergaderingen in overleg met de
secretaris, met wie hij tevens de agenda opmaakt. Hij leidt de vergaderingen en tekent met de
secretaris de notulen, nadat deze door de leden c.q. de ouderraad van de vereniging zijn
vastgesteld. Hij draagt zorg voor de stipte naleving van de statuten, alsmede van het
huishoudelijk reglement. Bij zijn afwezigheid wordt in onderling overleg één der aanwezige
bestuursleden ter vervanging aangewezen.
Artikel 6
De secretaris maakt notulen van de vergaderingen. Hij houdt een lijst aan van de leden van de
ouderraad. Hij verzorgt alle correspondentie, voor zover deze niet aan een ander bestuurslid is
opgedragen. Hij bewaart het archief, waarin alle ingekomen stukken worden opgeborgen en
de afschriften van alle uitgaande stukken. Hij schrijft op last van de voorzitter de
vergaderingen één week voor de vastgestelde datum uit onder toezending van een agenda.
Aan het begin van elke vergadering worden de leden in de gelegenheid gesteld aanvullingen
op, of wijzigingen van, de agenda voor te stellen, waarna deze wordt vastgesteld. Hij ontwerpt
het jaarverslag van de oudervereniging en legt dit aan de ouderraad ter goedkeuring voor. De
ingekomen stukken worden door hem op de vergadering overlegd en desgewenst voorgelezen.
Artikel 7
De penningmeester beheert namens het bestuur de financiën van de vereniging. Hij int de
gelden en doet, behoudens delegatie aan derden voor kleine dagelijkse uitgaven, de
betalingen. Hij draagt zorg voor een nauwkeurige boekhouding en ziet erop toe dat voor elke
uitgave een bewijsstuk aanwezig is. Niet onmiddellijk benodigde gelden worden door zijn
zorgen op een giro- of bankrekening gestort. Hij is verplicht het bestuur ten alle tijden inzage
van kas en bescheiden te geven. Hij ontwerpt de begroting voor het volgende boekjaar en
dient deze tijdig voor ieder boekjaar bij de voorzitter in. Ook dient hij tijdig de rekening en de
verantwoording over het afgelopen boekjaar in bij de voorzitter. Op de begroting, de rekening
en verantwoording is het in artikel 10, onder 1 en 2, van de statuten van toepassing.
Artikel 8
De voorzitter draagt er zorg voor dat de begroting voor het komende, en de rekening over het
afgelopen boekjaar, zo spoedig mogelijk worden behandeld in een vergadering van de
ouderraad. Indien de leden geen afschrift van de begroting van de rekening en van de
verantwoording wordt toegezonden, moeten zij ter plaatse in de gelegenheid worden gesteld
deze stukken in te zien.
Artikel 9
Onverminderd de aansprakelijkheid van de overige leden van de ouderraad, berust in het
bijzonder bij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester de verantwoordelijkheid voor
de opstelling en tijdige verzending van alle daarvoor in aanmerking komende stukken aan de
leden van de vereniging en het schoolbestuur.

Artikel 10
De financiële commissie bestaat uit twee personen. De zittingsduur van een lid van deze
commissie is 2 jaar. Tijdens de jaarvergadering is er telkens één lid van de financiële
commissie aftredend en verzoekt de ouderraad aan één persoon zich als reservelid
beschikbaar te stellen voor de financiële commissie. Op de dag van de handeling brengt de
financiële commissie verslag van haar bevindingen en doet aan de hand daarvan haar voorstel,
dat al dan niet strekt tot een decharge van de penningmeester. De penningmeester is verplicht
de financiële commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Het reservelid
neemt na goedkeuring van de boekhouding in het daarop volgende jaar plaats in de financiële
commissie.
Artikel 11
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering (artikel 10 van de statuten) wordt op voorstel van de
ouderraad de hoogte en de besteding van de contributie voor het komende boekjaar
vastgesteld. Voor leerlingen die na 1 januari van een lopend schooljaar op school komen hoeft
maar de helft van de vastgestelde contributie te worden betaald. Zoals vermeld in artikel 6 lid
2 van de statuten is de contributie een vrijwillige bijdrage.
Artikel 12
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de ouderraad.

