
HUISHOUDELIJK REGLEMENT CPRW 

Dit reglement wordt vastgesteld op basis van art. 11 van de statuten 

 

Van het bestuur 

 

Artikel 1. 

1 Benoeming, schorsing, aftreden, ontslag, bevoegdheden, taken, 

samenstelling en verplichtingen van het bestuur zijn geregeld in de 

artikelen 4 t/m 8 van de statuten van CPRW. 

2 Het bestuur telt een oneven aantal leden met een minimum van drie 

leden. 

3 Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een 

secretaris, eventueel aangevuld met een of meerdere gewone 

bestuursleden. 

4 Het bestuur kan indien gewenst uit haar midden een vice-voorzitter, 

tweede secretaris en/of tweede penningmeester kiezen.  

5 Het bestuur kan indien gewenst verdere bestuursfuncties in het leven 

roepen ten uitvoer van een specifieke taak. 

6 Een bestuurslid kan maximaal twee bestuursfuncties bekleden.  

7 De drie functies van voorzitter, secretaris en penningmeester mogen niet 

in een persoon worden verenigd. 

Artikel 2. 

1. Het bestuur heeft tot taak het besturen van de stichting. Het bestuur 

coördineert de activiteiten van de stichting. 

2. Het bestuur dient bij het uitvoeren van de in het vorige lid genoemde taak 

uit te gaan van het belang van bewonerscommissies en de huurders van 

Woonbron zoals beschreven in de doelstelling van CPRW. 

Artikel 3.  

1. Het bestuur komt minimaal 6 x per jaar in vergadering bijeen. 

2. alle bestuursleden worden geacht de vergadering bij te wonen. 

3. indien het aantal aanwezigen minder dan drie is, staakt de vergadering. 

4. In geval het genoemde in lid c, wordt er een nieuwe datum voor 

vergadering voorgesteld 

5. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter 

6. Indien de voorzitter afwezig is wordt uit het midden van de aanwezige 

bestuursleden een voorzitter gekozen 

7. Van de vergadering worden notulen opgemaakt. Het bestuur streeft er 

naar om binnen 7 dagen na vergadering conceptnotulen en actielijst 

verstuurd te hebben. 



Artikel 4. 

1. Over de totstandkoming van besluiten vindt stemming plaats conform de 

statuten (met volstrekte meerderheid van stemmen). 

2. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend  

(conform statuten art. 7 lid 7). 

3. Van de uitkomst van elke stemming wordt melding gedaan in de notulen. 

4. Stemming over personen vindt schriftelijk plaats.  

 

 

Artikel 5. 

1. Binnen het bestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd. 

2. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een vice-voorzitter en 

wordt door het bestuur aangewezen (art. 4.6 van de statuten) 

3. Het dagelijks bestuur kan uitgebreid worden met de secretaris en/of 

penningmeester. 

4. Het dagelijks bestuur moet uitgebreid worden met een secretaris en/of 

penningmeester en/of een algemeen bestuurslid in geval van langdurige 

afwezigheid van de voorzitter en/of vicevoorzitter. 

5. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. 

6. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren 

aan het dagelijkse bestuur. 

7. Het dagelijks bestuur is niet gerechtigd zelfstandige besluiten te nemen. 

Indien nodig belegt zij hiertoe een extra vergadering, dan wel wordt op 

andere wijze aan de eis voor totstandkoming van besluiten voldaan. 

8. Tevens kan het bestuur besluiten nemen door middel van een raadpleging 

via WhatsApp en/of e-mail. (artikel 8 lid 5) Een dergelijk besluit is 

rechtsgeldig mits alle bestuursleden  binnen 48 uur na de mail of 

WhatsApp schriftelijk hebben gereageerd. 

 

Van het dagelijks bestuur  

 

Artikel 6 De voorzitter  

1. leidt de bestuursvergadering, of wijst een technisch voorzitter aan voor 

het leiden van de bestuursvergadering. 

2. zorgt ervoor dat dit huishoudelijk reglement en de overige van kracht 

zijnde besluiten en regelingen, stipt worden nageleefd.  

3. vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte, gezamenlijk met de 

secretaris of penningmeester. 

4. is belast met de externe contacten en relatiebeheer 

5. is de eerst verantwoordelijke en het eerste aanspreekpunt binnen de 

organisatie voor de uitvoering van besluiten.  



6. is de eerst verantwoordelijke en het eerste aanspreekpunt binnen de 

organisatie voor de uitvoering van besluiten.  

7. stelt samen met de secretaris het activiteiten jaarverslag op 

8. draagt zorg voor uitingen naar buiten via pers, website en sociale media 

 

Artikel 7 De vicevoorzitter 

1. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. 

2. Het bestuur en/of  de voorzitter kunnen specifieke taken delegeren aan de 

vicevoorzitter. 

 

Artikel 8 De secretaris   

1. verzorgt de correspondentie en de communicatie van de 

huurdersorganisatie.  

2. is met de voorzitter verantwoordelijk voor de agendering van de 

bestuursvergaderingen en verzorgt de verslaglegging hiervan. 

3. nodigt de overige bestuursleden tijdig uit om mogelijke agendapunten aan 

te dragen en de eventueel daarbij behorende documenten in te dienen. 

Het secretariaat verzorgt vervolgens de convocatie. 

4. houdt tevens het digitale en papieren archief bij.  

5. verzorgt het jaarlijkse verslag en stelt het jaarplan op.  

6. is belast met de voortgang van alle bestuursleden. 

7. Voor de communicatietaken (website, nieuwsbrieven, e-mail) en planning- 

en verslagtaken (jaarplan, jaarverslag, vergaderverslagen, agendering), 

krijgt de secretaris assistentie van een ander bestuurslid dan wel wordt 

professionele ondersteuning ingeschakeld.  

8. Is belast met het aansturen van de secretariaatsmedewerkers.   

9. Het bestuur kan besluiten een tweede secretaris aan te stellen. 

 

Artikel 9 De penningmeester 

1. houdt toezicht op de financiële middelen van de huurdersorganisatie en 

houdt een deugdelijke (leden)administratie bij.  

2. Stelt jaarlijks een begroting op voor het volgende boekjaar en legt deze 

ter goedkeuring voor aan Woonbron. 

3. is belast met het innen van de bijdragen van de leden en subsidie 

verleners. 

4. voert de betalingen uit. Betalingen zullen tenminste eens om de 2 weken 

op een vaste dag plaatsvinden, t.w. de 10e en de 25e van elke maand.  

5. ten aanzien van het vier ogen principe heeft de secretaris en  voorzitter 

ook inzage in de bankgegevens. Bij betalingen boven de € 2.500,- dient 

een van beiden de factuur mede (digitaal) te ondertekenen. 

6. verstrekt (tussentijds) aan de bestuursvergaderingen gegevens over de 

financiële gevolgen van het te voeren beleid. 



7. jaarlijks stelt hij een jaarrekening op na overlegging van een overzicht van 

de betalingen en legt hiervoor verantwoording af aan het bestuur zoals in 

de statuten is omschreven.   

8. verstrekt inzage van de financiële administratie aan de kascommissie 

9. onderhoud mede de contacten met subsidie verlenende instanties 

10.het bestuur kan besluiten om te financiële stukken te laten onderzoeken 

door een registeraccountant of accountants-administratieconsulent. Ook 

kan het bestuur besluiten de administratie door een boekhoudkantoor te 

laten uitvoeren.  

             

Artikel 10   Overige bepalingen  

1. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarin wordt 

aangegeven in welk jaar welk bestuurslid aftreedt.  

2. Bij het opstellen van dit rooster wordt er naar gestreefd, dat leden van het 

dagelijks bestuur niet gelijktijdig aftreden. 

3. Het rooster is als bijlage 1 bij het huishoudelijk reglement gevoegd en 

wordt na iedere verkiezing of mutatie aangepast. 

4. Bestuurders worden  benoemd voor een periode van vier jaar. Een 

bestuurder is maximaal tweemaal herbenoembaar. 

 

Artikel 11. Evaluatie functioneren bestuur.  

1. Jaarlijks vindt in de laatste bestuursvergadering een evaluatie plaats 

van het functioneren van het bestuur.  

2. Het bestuur is bevoegd om bij het tussentijds vrijvallen van een 

bestuurszetel de zetel op te laten vullen. Hiervoor is een 

sollicitatieprocedure. 

3. Bij het vrijkomen van een bestuurszetel draagt het bestuur in principe 

altijd een lid voor.  

4. Het voorgedragen lid moet zijn: een huurder van Woonbron of een 

bewoner die op basis van artikel 4 lid 1 van de statuten wordt 

benoemd.  

5. Alvorens tot benoeming overgegaan wordt, treedt het bestuur in 

overleg met de stadsgroepen, met vertegenwoordigers van koop-

garanteigenaren en met de vertegenwoordiging van de voormalige 

huurders van Humanitas. Zij hebben drie weken de tijd om te reageren 

op de voordracht van het lid.  

6. Het bestuur is bevoegd om adviseurs te benoemen voor een bepaalde 

tijd of voor een bepaalde opdracht.  

7. Het bestuur kan een adviseur op basis van zijn deskundigheid namens 

de vereniging afvaardigen naar werkgroepen e.d.  

8. Adviseurs krijgen dan een duidelijke opdracht en / of bevoegdheid mee. 

9. Tussen een adviseur en de CPRW wordt een protocol gesloten, inclusief 

een geheimhoudingsverklaring.  

 

 



Artikel 12.  Vergoedingen 

1. De leden en aspirant-leden van het bestuur ontvangen een 

vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden en een vergoeding voor 

reis- en telefoonkosten, kantoormaterialen, vergader- en 

representatiekosten. 

2. Naast deze vergoedingen ontvangt de secretaris een aanvullende 

vergoeding voor papier, inkt voor de printer en telefoonkosten. De hoogte 

van deze vergoeding wordt in overleg met Woonbron vastgesteld. 

3. Deze kosten kunnen, onder overlegging van bewijsstukken, worden 

gedeclareerd bij de penningmeester. 

 

Artikel 13.  E-mail + WhatsApp 

 

Met betrekking tot het gebruik van E-mail verkeer wordt de volgende 

werkmethodiek gehanteerd:  

De info@cprw.nl inbox wordt bewaakt door het secretariaat en is er voor alle 

algemene inkomende externe mail wisseling. We streven ernaar dat externen 

mailen naar deze mailbox. De secretaris draagt er zorg voor dat 

binnenkomende mail bij de juiste bestuursleden c.q. aangeslotenen terecht 

komen.  

De facturen@cprw.nl inbox is uitsluitend bestemd voor de facturen.  

Voor intern email verkeer naar elkaar en de medewerkers gebruiken de 

bestuursleden hun eigen email account accounts.  

Het bestuur van de CPRW heeft een interne WhatsApp groep. Zoals in artikel 

5 lid 8 is geregeld kunnen bestuursbesluiten behalve in een vergadering, ook 

per E-mail of in deze WhatsApp groep genomen worden.   

 

Artikel 14.  Commissies en werkgroepen 

Het bestuur kan voorstellen doen commissies of werkgroepen in te stellen.  

De commissies/werkgroep houden zich met specifieke onderwerpen bezig en 

bereiden het beleid voor deze onderwerpen voor.  De werkzaamheden van 

deze commissies/werkgroep worden door het bestuur vastgesteld. Leden van 

de commissies/werkgroep worden benoemd door het bestuur. In een 

commissie zal tenminste één bestuurslid zitting hebben. 

 

Artikel 15  Wijzigingen huishoudelijk reglement  

Dit huishoudelijk reglement kan, op voorstel van het bestuur, worden 

aangepast 

  

mailto:factuur@cprw.nl


Artikel 17.  Slotbepaling  

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het 

bestuur.  

  

Het Huishoudelijk Reglement is door het bestuur vastgesteld op 7 februari 

2022 


