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HUISHOUDELIJK REGLEMENT Eigenaren vereniging “DE BORKELD” in Holten 

Artikel 1 
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de vereniging. De uitleg en 
toepassing daarvan mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van de statuten. Bij tegenstrijdigheid 
prevaleren de bepalingen van de statuten. Het huishoudelijk reglement en wijzigingen daarin worden 
vastgesteld door de algemene vergadering bij enkelvoudige meerderheid, met inachtneming van 
bepalingen in artikel 17 sub 1 t/m 3 van de statuten. 
 
Artikel 2 
In aanvulling op artikel 4 en 13 van de statuten worden donateurs toegestaan. 

• Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die GEEN eigenaar zijn van onroerend goed 
gelegen op het recreatieterrein “De Borkeld”. 

• Donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering en eventuele andere bijeenkomsten 
van de Eigenarenvereniging, maar hebben geen stemrecht tijdens de algemene vergaderingen 
van de vereniging. Wel zullen zij alle “informatie aan leden” toegezonden krijgen. 

• Donateurs kunnen geen bestuursfunctie aanvaarden en vervullen 

• Donatie aan de vereniging wordt jaarlijks afgedragen aan de penningmeester. De minimum 
donatie is gelijk aan de hoogte van het bedrag van het lidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 4 
van de statuten. 

• De procedure om het donateurschap te beëindigen is dezelfde als voor gewone leden, zoals 
omschreven in artikel 5, 6 en 7 van de statuten. 

 
Artikel 3 
In aanvulling op artikel 4 en 13 van de statuten kunnen ereleden worden benoemd. 

• Ereleden zijn natuurlijke personen, die eigenaar zijn of zijn geweest van onroerend goed gelegen 
op het recreatieterrein “De Borkeld” en die zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de vereniging 

• Op voordracht van het bestuur of van een of meerdere leden van de vereniging, kan de 
algemene vergadering een erelid voor het leven benoemen. 

• Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden 

• Ereleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage, zoals omschreven in artikel 8 van de statuten. 
 
Artikel 4 
In aanvulling op artikel 9 lid 1 t/m 6 van de statuten kan de algemene vergadering bij meerderheid 
besluiten een bestuurslid voor maximaal één (1) jaar te laten aanblijven vanaf het moment dat hij of 
zij geen eigenaar meer is van onroerend goed op het recreatieterrein De Borkeld. 
 
Artikel 5 



Voor die gevallen, waarin het bestuur voor zijn besluitvorming het oordeel van de leden noodzakelijk 
acht kan het bestuur besluiten een ledenraadpleging te houden. Het bestuur kan besluiten over de 
vorm en inrichting van een ledenraadpleging. 
 
Artikel 6 
Indien bij een stemming in het bestuur de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de 
doorslag. 
 
Artikel 7 
In alle gevallen, waarin de statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist de 
Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur. 
 
 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van eigenaren d.d. 26 september 2020 

 

 

 

Voorzitter:       Secretaris: 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT Eigenaren vereniging “DE BORKELD” 16-03-2013 

 
Artikel l  
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de vereniging. 
De uitleg en toepassing daarvan mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van de statuten. 
Bij tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen van de statuten.  
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de meerderheid van de algemene 
vergadering met inachtneming van bepalingen in artikel 17 sub 1 t/m 3 van de statuten 
 
Artikel 2  
In aanvulling op artikel 4 en 13 van de statuten worden donateurs toegestaan. 

- Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die GEEN eigenaar zijn van onroerend 
goed gelegen in het recreatiegebied “De Borkeld”. 

- Donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering en eventuele andere 
bijeenkomsten van de Eigenarenvereniging, maar hebben geen stemrecht tijdens de 
algemene vergaderingen van de vereniging. Wel zullen zij alle “informatie aan leden” 
toegezonden krijgen. 

- Donateurs kunnen geen bestuursfunctie aanvaarden en vervullen 
- Donatie aan de vereniging wordt jaarlijks afgedragen aan de penningmeester. De 

minimum donatie is gelijk aan de hoogte van het bedrag van het lidmaatschap, zoals 
bedoeld in artikel 4 van de statuten. 

-  De procedure om de donateurschap te beëindigen is dezelfde als voor  gewone 
leden , zoals omschreven in artikel 5,6 en 7 van de statuten  

 
Artikel 3  
Aanvulling op artikel 9 lid 1 t/m 6 van de statuten kan de algemene vergadering bij 
meerderheid besluiten een bestuurslid voor max. één (1) jaar te laten aanblijven vanaf het 
moment dat hij of zij geen eigenaar meer is van onroerend goed in het recreatiegebied “De 
Borkeld” 
 
 
Artikel 4  
Voor die gevallen, waarin het bestuur voor haar besluitvorming het oordeel van de leden -
eigenaren noodzakelijk acht kan het bestuur besluiten een ledenraadpleging te houden. Het 
bestuur kan besluiten over de vorm en inrichting van een ledenraadpleging. 
 
Artikel 5 
In geval van stemming in het bestuur de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de 
doorslag. 
 
 
Artikel 6 
 In alle gevallen, waarin de statuten of Huishoudelijk Reglement niet voorziet, en over 
wijziging van het Huishoudelijk Reglement beslist de  Algemene Vergadering op voorstel van 
het bestuur . 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van eigenaren d.d. 16 maart 2013 
 
Voorzitter:      Secretaris: 
 

 


