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Huishoudelijk Reglement Stichting 
de Blije Borgh Vrijwilligers 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Enkele afkortingen en woorden, die in dit reglement herhaaldelijk gebruikt 
worden.

De BBV : Stichting de Blije Borgh Vrijwilligers
STATUTEN : Statuten van de Blije Borgh Vrijwilligers
Bestuur : Algemeen Bestuur
DB : Dagelijks Bestuur
PLC : Projectcoördinator
PL : Projectleider
Hij : kan ook gelezen worden als zij

Bepalingen
ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 1
1. De samenstelling van het bestuur is geregeld in artikel 3 van de
 statuten. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een
 penningmeester, projectcoördinatoren en overige bestuursleden. 
 Gestreefd wordt naar een aantal van zeven tot negen bestuursleden.
2. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het beleid van de BBV en 
 dienen zoveel mogelijk de vergaderingen bij te wonen.
3. Het bestuur vergadert wanneer één van de bestuurders daartoe de
 oproeping doet.
 Het bestuur zorgt voor de handhaving en toepassing van de statuten, 
 reglementen en richtlijnen.
 Het bestuur kan bij ongeschiktheid van een medewerker en/of PL te
 allen tijde besluiten tot beëindiging van het vrijwilligersschap.
4. Bestuursleden treden af volgens rooster (zie statuten artikel 3, lid 3).
5. Bestuursleden ontvangen als zodanig geen salaris, (zie statuten artikel
  3, lid 5) of enig ander financieel voordeel. Onkostenvergoedingen zijn
 mogelijk, indien vooraf goedgekeurd door het bestuur.                                                                             
6. De voorzitter, secretaris en penningmeester bereiden de bestuursver-  
 gaderingen voor en zien toe op de uitvoering en naleving van de daar
 genomen besluiten.
 De voorzitter, secretaris en penningmeester komen bijeen zoveel als
 zij nodig achten. In spoedeisende gevallen roept de voorzitter het 
 bestuur bijeen.
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7. De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij is in eerste instantie degene, 
 die de BBV naar binnen en naar buiten vertegenwoordigt. 
 Hij wordt bijgestaan en zonodig vervangen door één van de andere
 bestuursleden.
8.   De secretaris is verantwoordelijk voor de vastlegging van hetgeen 
 besproken wordt in de vergaderingen van het bestuur en voor de
 correspondentie. Hij tekent alle officiële stukken en draagt er zorg 
 voor dat alle ingekomen stukken worden voorgelegd aan het bestuur.
        Hij zorgt voor verzending van het jaarverslag naar de gemeente en
 andere relaties.
        Bestuurswisselingen worden, indien nodig, schriftelijk gemeld aan de   
 gemeente en andere relaties.
9. De penningmeester voert het financiële beheer en legt hiervan jaar-
 lijks verantwoording af op de jaarvergadering. Hij adviseert het 
 bestuur inzake financiële aangelegenheden en maakt jaarlijks een
 meerjarenbegroting voor komende jaren.
        Hij verzorgt eventuele subsidieaanvragen en is verantwoordelijk voor
 de naleving van artikel 9 van de statuten.

FINANCIËN
Artikel 2
1. Het bestuur benoemt jaarlijks een kascommissie. Deze commissie
 bestaat uit twee niet tot het bestuur behorende medewerkers en een 
 reserve lid. Elk jaar treedt een lid af en is niet terstond herkiesbaar. 
 De zittingsduur van een lid van de kascommissie is maximaal 2 jaar.
2. De controle vindt plaats voor de jaarvergadering.
3. De onkostenvergoedingen worden jaarlijks door het bestuur 
 vastgesteld.
4. Voor onkostenvergoedingen dienen bewijsstukken, declaraties of
 rekeningen te worden overlegd.
5. Instellingen die medewerkers van de BBV een tegemoetkoming in
 de onkosten willen uitbetalen zullen verzocht worden dit via de 
 penningmeester van de afdeling te doen, die op zijn beurt voor 
 verdere afrekening zorgdraagt na indiening van bovengenoemde 
 onkostenrekening.
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VERGADERINGEN
Artikel 3
1. Het algemeen bestuur
 a. Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar.
 b. De secretaris draagt er zorg voor dat de bestuursleden voor de
  vergadering een agenda ter  inzage krijgen en de notulen van de
  vorige vergaderingen in hun bezit hebben.
 c. Het bestuur neemt besluiten bij gewone meerderheid van 
  stemmen met uitsluiting van de in de statuten artikel 11, lid 1 
  bedoelde gevallen. 
 d. Het bestuur kan alleen besluiten nemen wanneer tenminste 
  tweederde van de bestuursleden aanwezig is. Een bestuurslid kan
  zich d.m.v. een schriftelijke machtiging door een ander bestuurslid
  in een bestuursvergadering laten vertegenwoordigen.
 e. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, die over zaken
  mondeling, tenzij de vergadering anders beslist.
2. Bijeenkomsten van medewerkers
 a. Tenminste eenmaal per jaar wordt een bijeenkomst belegd
  waarop de projectleiders verslag uitbrengen betreffende hun
  project en hun plannen voor de toekomst. Deze bijeenkomsten 
  worden voorgezeten door de projectcoördinator. 
 b. Teneinde de medewerkers bij de beleidsvoorbereiding van het
  werk in hun project te betrekken en het bestuur inzicht te geven
  in wat er onder de medewerkers leeft, worden minimaal 1 maal 
  per jaar werkbesprekingen gehouden, die door de projectleiders 
  worden geleid. De projectcoördinator dient hiervoor een 
  uitnodiging te ontvangen.
MEDEWERKERS
Artikel 4
1. De aanmelding van nieuwe medewerkers verloopt via één van de 
 projectcoördinatoren. 
2. Na een kennismakingsperiode van 2 maanden
 worden de nieuwe medewerkers uitgenodigd voor een gesprek met 
 de betreffende projectleider.
3. Alle medewerkers van de BBV zijn tijdens hun werkzaamheden voor 
 de BBV voor WA en voor ongevallen verzekerd via de gemeente 
 Hendrik-Ido-Ambacht.
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4. Benoeming tot vaste medewerker vindt plaats, nadat tot tevreden-
 heid van de PL en PLC is aangetoond dat de medewerker voldoet en
 kennis heeft genomen van de in het introductiegesprek vastgelegde
 onderwerpen. 

 Dit omvat:
 a. De organisatie van de BBV.
 b. Kennis van de projectkaart van het betreffende project.
 c. Het werken overeenkomstig de door het bestuur vastgestelde 
  regels. 

5. Een medewerker is in principe verplicht het insigne van de BBV te 
 dragen, doch uitsluitend bij werkzaamheden in het de BBV-verband.
 a. Het insigne wordt na de proefperiode overhandigd. 
 b. Men is verplicht het de BBV-insigne te dragen tijdens het 
  uitoefenen van werkzaamheden in het de BBV-verband.
 c. Beëindiging van de werkzaamheden bij de BBV kunnen zowel 
  schriftelijk als mondeling geschieden.
 d. Het insigne dient bij beëindiging te worden ingeleverd.
6. Een medewerker is in principe gehouden aan het kledingprotocol dat
 geldt voor medewerkers van De Blije Borgh.
7. Medewerkers dienen, naast de voorschriften zoals genoemd in dit 
 Huishoudelijk Reglement, zich ook te houden aan de algemene
 voorschriften dan wel speciale voorschriften voor individuele 
 afdelingen van De Blije Borgh. 

GESCHILLEN
Artikel 5
1. Het bestuur kan besluiten tot royering of het inlassen van een proef 
 periode van een medewerker bij disfunctioneren, o.a. wangedrag van 
 de betrokkene, indien dit schade kan toebrengen aan de naam of de  
 doelstelling van de stichting, doch niet nadat de betreffende 
 medewerker is gehoord.
2. Het bestuur zal elk geval apart bekijken.
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PROJECTLEIDERS
Artikel_6
1. Voor elk project wordt door het bestuur een PL benoemd en zo 
 mogelijk een plaatsvervanger.
2. De PL brengt eenmaal per jaar schriftelijk voor een door het bestuur 
 vastgestelde datum verslag uit over de gang van zaken in dat project
 aan de projectcoördinator.
3. De PL dient zich te houden aan de richtlijnen van het bestuur. 
 In geval van twijfel dient men te allen tijde contact op te nemen met 
 het bestuur.
4. De inwerkperiode van een projectleider is 3 maanden met de 
 mogelijkheid van wederzijdse opzegging.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Artikel 7
1. Het bestuur beslist met welke organisaties op maatschappelijk gebied 
 wordt samengewerkt.
2. Het bestuur beslist zulks niet dan nadat goede nota is genomen van
 de doelstelling van de samenwerkende organisaties.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat alle nodige gegevens betreffende
 de samenwerking met andere organisaties bekend gemaakt worden
 aan de desbetreffende projectleiders en medewerkers.
4. Het bestuur benoemt uit haar midden of uit de medewerkers iemand, 
 die namens de stichting het contact met de andere organisaties
 onderhoudt en de stichting in die organisaties vertegenwoordigt. 
 Deze vertegenwoordigers dragen er zorg voor besluiten e.d. door te
 geven aan het bestuur.
 
PROJECTEN
Artikel 8
Voor projecten wordt een projectbeschrijving opgesteld en vastgelegd op 
een projectkaart. 
Het bestuur beschikt over de projectkaarten en kan deze aan de mede-
werkers ter inzage geven. Indien geen richtlijnen aanwezig zijn, worden 
deze door het bestuur opgesteld.
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SLOTBEPALINGEN
Artikel 9
1. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het bij volstrekte
 meerderheid van stemmen door het bestuur is goedgekeurd.
2. Aan de medewerkers wordt mededeling gedaan van goedkeuring van
 dit reglement.
3. Wijziging van dit reglement kan plaatsvinden na een door het bestuur 
 bij tweederde meerderheid van stemmen genomen besluit.
4. Van een wijziging van het reglement wordt aan de medewerkers 
 mededeling gedaan op de wijze als aangegeven in lid 2 van dit artikel.
5. Van dit reglement dient iedere medewerker kennis te kunnen nemen.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering dd. 4 december 2019

A.W. van der Vlies C.F. van der Plaat L. Vroegindeweij

voorzitter de BBV secretaris de BBV   penningmeester de BBV
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