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Milieu Werkgroep Houten
Huishoudelijk reglement (Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van
27 januari 2015)
Bestuursfuncties en -taken.
De statuten schrijven een oneven aantal bestuursleden voor. Er is geen maximum gesteld aan de
grootte. Een bestuurslid moet lid zijn van de MWH.
Het bestuur kent de volgende func es met de daarbij horende taakomschrijving:
1. voorzitter
a. leidt de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de
bestuursvergaderingen
b. bewaakt de door het bestuur uitgezette acties en overlegt met
het bestuurslid dat belast is met mediazaken, over het naar
buiten toe optreden.
2. secretaris
a. maken van verslagen van de bestuursvergaderingen en de ALV
b. voorbereiden en agenderen van die vergaderingen
c. registreren van in- en uitgaande post
d. archiefbeheer
e. correspondentie
3. penningmeester
a. de financiële administratie van de vereniging
b. opstellen van een jaarlijkse begroting, resultatenrekening en
balans
c. betalen van nota's en declaraties
d. de ledenadministratie
4. overige bestuursleden
a. het stimuleren, organiseren en coördineren van activiteiten
op het gebied van milieu, natuurbescherming,
natuurontwikkeling en landschapsonderhoud
b. ondersteunen van voorzitter, secretaris en penningmeester bij
de uitvoering van hun taken
c. communicatie en mediazaken (interne en externe publiciteit)
d. coördinatorschap van een of meer werkgroepen.
Zittingstermijn van bestuursleden.
1. De zittingstermijn van een bestuurslid is vier jaar en
2. kan een keer met vier jaar voortgezet worden.
3. De zittingstermijn vangt aan tijdens de benoeming in een ledenvergadering en
4. eindigt ongeveer vier jaar later ook in een ledenvergadering.
5. Bij tussentijds vertrek van een bestuurslid hoeft zijn opvolger
niet de zittingstermijn van het vertrekkende bestuurslid vol te
maken, maar begint meteen met zijn bestuurstermijn van vier jaar.
Rooster van aftreden (zie statuten artikel 11.4)
1. Een keer per jaar wordt het rooster van aftreden gevoegd bij de
stukken van de ledenvergadering.
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Werkgroepen.
1. Werkgroepen kunnen func oneren onder auspiciën van de vereniging.
2. Dat betekent ondermeer dat zo’n werkgroep de naam van de vereniging mag gebruiken in
haar communica e met derden.
3. Een werkgroep bestaat uit een of meerdere individuen, al dan niet lid van onze vereniging, die
een doel nastree dat past binnen de doelstellingen van de vereniging.
4. Een werkgroep hee een naam en één of meerdere doelstellingen.
5. Een werkgroep hee een werkgroepcoördinator die het contact met het bestuur onderhoudt.
6. Er is een bestuurslid aangewezen die contact onderhoudt met de werkgroepcoördinator.
7. Wanneer de ac viteiten van een werkgroep naar het oordeel van het bestuur niet meer stroken met die van de MWH, zal het bestuur daarover in overleg treden met de werkgroep. En
passende maatregelen nemen.
8. De inkomsten van de werkgroep worden afgedragen aan de vereniging. De gelden kunnen
geoormerkt zijn.
9. Uitgaven van de werkgroep kunnen gedeclareerd worden bij de vereniging.
10. Jaarlijks maakt de werkgroep een jaarverslag. Daarin wordt ook vermeld: de naam en bereikbaarheid (per post, telefoon en e-mail) van de coördinator en van de leden die (op het moment van het opstellen van het jaarverslag) tot de werkgroep gerekend worden.
11. Op de jaarlijkse ledenvergadering is een woordvoerder van de werkgroep aanwezig om vragen
van leden te beantwoorden.
12. Momenteel bestaan de volgende werkgroepen die speciﬁeke doelen hebben. Naast de in de
tabel genoemde doelen houden werkgroepen zich bezig met het geven van voorlich ng en
educa e over hun ac viteiten.
Werkgroepen van de MWH
sinds juli 2017
Naam
Coördinator
Padden
Tanja Françoise
Knotgroep
Jaap ten Boer
Wintervogel-tellingen
Sjerp Weima
Weidevogel-bescherming
Richard Zwartenkot
Ringslangen
Els Tove
Broedvogels
Ben Hermans
Vlinders, dagRose Dlhoplsky
Vlinders, nachtAnnemiek van den Berg
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Bestuurslid
Frank Magdelyns
Jaap ten Boer
Frank Magdelyns
Roel Melchers
Jaap ten Boer
Ko Bos
Rose Dlhoplsky
Rose Dlhopolski
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13. De werkgroep legt over haar beleid in een kalenderjaar en het beheer van de haar in dat
jaar toevertrouwde geldmiddelen voor 1 februari van het volgende kalenderjaar
verantwoording af aan het bestuur.

Roel Melchers, voorzi er.
15-1-2018
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