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Huishoudelijk Regelement van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar  
 
 
Artikel 1. Algemene ledenvergadering 
De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan in de Wijkcoöperatie Oost voor 
Elkaar (OvE). Alle leden maken onderdeel uit van de ALV. De werkwijze, toegang en  
 
en de bevoegdheden van de ALV zijn geregeld in artikel 18 van de statuten.  
De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie. 
De ALV vergadert tenminste 1 keer per jaar, en 1 vergadering vindt plaats uiterlijk 6 
maanden na afloop van het boekjaar. Alle leden ontvangen tenminste 2 weken van tevoren 
een convocatie. De vergadering is onder voorzitterschap van de voorzitter van OvE, het 
bestuur is verplicht aanwezig en heeft een adviserende rol. Besluitvorming geschiedt met 
meerderheid van stemmen tenzij anders is geregeld in de statuten of bij wet.  
 
De agenda van de ALV bevat tenminste de volgende punten: 

- Goedkeuren van de jaarrekening.  
- Benoeming bestuursleden. 
- Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. 
- Statutenwijziging. 
- Benoeming van een accountant tot onderzoek van de jaarrekening, dan wel 

benoeming van een financiële commissie die haar bevindingen uit in een verslag aan 
de leden. 

- Besluiten van het Bestuur. 
 
De ALV mandateert het Bestuur inzake het financiële beleid, het economische en sociale 
beleid en het personeelsbeleid van de coöperatie en belast het Bestuur met de dagelijkse 
gang van zaken. 
De ALV verleent het Bestuur decharge op advies van de financiële commissie na goedkeuring 
van de jaarrekening. 
 
Artikel 2. Leden  
Leden van OvE zijn natuurlijke personen, natuurlijke personen vertegenwoordigd door hun 
wettelijke en bij OvE geregistreerde vertegenwoordiger of rechtspersonen, die conform de 
statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap.  
Iemand is lid van de vereniging als men het volledige en ondertekende inschrijfformulier 
heeft ingeleverd of digitaal heeft ingestuurd. Het bestuur belast een van zijn leden met het 
bijhouden van een register waarin de namen, adressen enz. van de leden zijn opgenomen 
rekening houdend met wet- en regelgeving rond privacy. 
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Van de leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van de 
vereniging naleven en dat ze zich jegens elkaar en de coöperatie gedragen naar hetgeen 
door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de vereniging niet 
schaden. Leden hebben daartoe inzage in statuten, reglementen en besluiten. 
Op voorstel van het bestuur kan de ALV een lid wegens bijzondere verdiensten voor de 
coöperatie het predicaat ”erelid“ verlenen.  

 

Artikel 3. Financiële Commissie  
De Financiële Commissie (FC) bestaat uit twee leden, die beiden lid zijn van OvE. Zij worden 
benoemd voor een periode van twee jaar. Elk jaar treedt één lid af en wordt een nieuw lid 
benoemd. Herbenoeming kan plaatsvinden na 1 jaar geen commissielid te zijn geweest. 

 

De FC dient minimaal eenmaal per jaar de boeken te controleren. Het bestuur van OvE is 
verplicht daartoe alle gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de 
waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van OvE te geven. Als de controle 
naar het oordeel van de FC bijzondere boekhoudkundige kennis vergt kan zij zich op kosten 
van de vereniging door een externe deskundige laten bijstaan.  

 

De FC doet verslag van de controle op de jaarlijkse ALV die binnen 6 maanden na afsluiting 
van het boekjaar plaatsvindt. Het Bestuur kan te allen tijde een beroep doen op de financiële 
commissie voor advies betreffende de financiële aangelegenheden en/of -beleid.  

 

De FC kan aanbevelingen doen aan het Bestuur en de ALV betreffende de boekhouding. Het 
Bestuur kan gemotiveerd afwijken van de aanbevelingen en doet hiervan dan verslag aan de 
ALV.  

 
Artikel 4. Het Bestuur  
Het bestuur wordt benoemd door de ALV en heeft in mandaat of delegatie van de ALV  
bevoegdheden die niet door de wet of statuten aan de ALV zelf zijn opgedragen. Het Bestuur 
legt over de uitvoering daarvan verantwoording af aan de ALV. 
 
Het Bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het 
Bestuur neemt beslissingen die passen binnen zijn mandaat en die in overeenstemming zijn 
met de visie en kaders zoals die voor OvE zijn vastgesteld.  
 
Het Bestuur is belast met de uitvoering van de taken binnen het van de ALV verkregen 
mandaat, de dagelijkse gang van zaken en de vertegenwoordiging van OvE in externe gremia 
en het maken van afspraken met deze. Het Bestuur bereidt de ALV voor en doet waar 
relevant t.b.v. van besluitvorming in de ALV voorstellen voor Visie, Strategie, Reglementen, 
kaders en spelregels. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van 
de jaarrekening en legt deze voor goedkeuring voor aan de ALV. 
 
Het Bestuur kan zich laten bijstaan door bezoldigde medewerkers.  
Het aanstellen van deze functionarissen is afhankelijk van inhoudelijke wenselijkheid en de 
financiële mogelijkheden daartoe.  
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Besluitvorming door het Bestuur vindt plaats in een genotuleerde vergadering, dan wel via 
geëigende digitale kanalen waarvan de inhoud wordt vastgelegd en aan notulen gehecht. 
Ieder lid heeft 1 stem, bij het staken van de stemmen wordt het onderwerp opnieuw 
geagendeerd in een volgende vergadering. Indien de stemmen opnieuw staken heeft de 
voorzitter een doorslaggevende stem. Het Bestuur kan ten behoeve van zijn besluitvorming 
personen die actief zijn in welke hoedanigheid dan ook voor OvE, uitnodigen voor een 
vergadering. De genodigden hebben geen stemrecht. 
 
De taken van de leden van het Bestuur zijn: 

- Voorzitter: leidt de vergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen voorzitter is 
aangewezen. Bijzijn/haar afwezigheid wordt hij/zij vervangen door een ander 
bestuurslid. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda voor de 
bestuursvergadering vast. En bereidt samen met de secretaris de ALV voor.  

- Secretaris: is verantwoordelijk voor de formele correspondentie van OvE, stelt de 
notulen van de bestuursvergaderingen en ALV op, zorgt voor ondertekening door 
voorzitter en secretaris van de goedgekeurde notulen, maakt het jaarverslag, draagt 
zorg voor de archivering van stukken, verricht de overige administratie. De secretaris 
wordt daartoe ondersteund door de bestuursondersteuner. 

- Penningmeester: is belast met het geldelijk beheer. Hij/zij legt hiervan rekening en 
verantwoording af aan de ALV. Hij stelt de begroting op, is verantwoordelijk voor een 
correcte boekhouding en verzorgt financiële rapportages voor de 
Bestuursvergadering. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
jaarrekening. De penningmeester wordt daartoe ondersteund door de 
bestuursondersteuner. De financiële administratie van OvE is uitbesteed aan een 
extern financieel administratiebureau.  

- Algemeen bestuurslid: voert de aan hem/haar toegewezen taken uit en is verplicht zo 
nodig werkzaamheden tijdelijk over te nemen van een ander bestuurslid. Een 
algemeen lid kan een specifiek aandachtsgebied toegewezen krijgen van de ALV. 

 

Artikel 5. Informatieverstrekking en monitoring  
Het Bestuur ontvangt de informatie die zij nodig acht primair via de bestuursondersteuner.   
Informatie die langs deze weg wordt verkregen: 

- (Concept) jaarplan 
- Projectvoorstellen en samenwerkingsovereenkomsten 
- Jaarbegroting 
- Financiële rapportages 
- Jaarrekening en jaarverslag 
- Statuten, Reglementen, KvK inschrijvingen 

 
Het Bestuur stelt jaarlijks een vergaderschema vast opdat de jaarplanning, de belangrijkste 
onderwerpen en de rapportages systematisch aan de orde komen. In het 
vergaderjaarschema zijn themavergaderingen en standaardvergaderingen opgenomen. 
 
Artikel 6. Uitvoerend team van Oost voor Elkaar 
Het Bestuur kan bezoldigde medewerkers inzetten ter ondersteuning van de uitvoering van 
beleid (de doelstellingen van de wijkcoöperatie). De medewerkers functioneren als een 
team en maken onderlinge werkafspraken waarbij taken kunnen rouleren of verschuiven.  
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De rollen binnen het team, zijn uitgewerkt in de bijlage bij het organogram. 
 

Artikel 7. Diensten, activiteiten of projecten 
De vaste diensten van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar zijn: 
 a) Wijkinformatiepunt; 
 b) Buurtnetwerk/Burenhulp voor de wijk;  
c) Wijkdebatten.  
 
Bij nieuwe diensten, activiteiten of projecten wordt een van de teamleden het vaste 
aanspreekpunt. Het teamlid organiseert of ondersteunt de ontwikkeling, verdeling en 
voortgang van diensten of activiteiten. Het zelf ontplooien en organiseren van initiatieven 
door bewoners en medewerkers wordt door het Bestuur aangemoedigd. Het dienstenpakket 
van OvE wordt via een flyer aan de wijk bekend gemaakt.  
 
Voor ontwikkeling of uitvoering van diensten geldt: 

- Ze worden afgestemd op de behoeften van de bewoners op basis van een peiling. 
- Ze vinden plaats in de wijk, op straat- of buurtniveau en vertonen een zichtbare en 

voelbare samenhang en kwaliteit. 
- Ze vinden plaats met inzet van bewoners en hebben geen hulpverlenersbenadering. 
- Ze worden georganiseerd met een zakelijke benadering en gelijkwaardige afspraken. 

Over uitgevoerde diensten, activiteiten en projecten wordt in een tussenverantwoording 
halverwege het jaar en in het jaarverslag gerapporteerd aan het Bestuur en deze worden en 
met het Bestuur geëvalueerd. 
 
Artikel 8. Vergoedingen  
Coördinerende vrijwilligers en stagiaires komen in aanmerking voor een vergoeding waarvan 
de hoogte door het Bestuur wordt bepaald. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding 
van € 0,30 euro per gereden km voor verplaatsingen in opdracht van het bestuur, en 
vergoeding voor materiaal aangekocht in naam en voor rekening van de OvE. Jaarlijks 
ontvangen zij een cadeaubon. Verder kunnen actieve bewoners worden voorgedragen voor 
een Oost voor Elkaar Medaille met cadeaubon. 
 
Artikel 9. Vrijwilligers- en bestuursaansprakelijkheidsverzekering.  
Vrijwilligers van OvE die hiervoor in aanmerking komen, worden geregistreerd in de VNG 
Domstadpolis waaronder de gemeente Utrecht vrijwilligers verzekert. Voor bestuursleden 
van OvE is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
 
Artikel 10. Geheimhoudingsplicht  
Bestuur en alle medewerkers die door het Bestuur worden ingezet en de vrijwilligers binnen 
OvE zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden ten overstaan van gevoelige 
persoonsgebonden informatie die zij zouden vernemen in het kader van hun activiteiten 
voor OvE. Hiertoe ondertekenen betrokkenen een contract.  
 
Artikel 11. Wijziging Huishoudelijk Reglement  
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden voorgesteld door het Bestuur en 
vereisen goedkeuring door de ALV.   
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Artikel 12 Slotbepaling 
In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het Bestuur. De leden kunnen 
over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het Bestuur en conform de statuten 
kunnen leden een ALV bijeenroepen als ze een dergelijk besluit met andere leden willen 
bespreken. 
 
Bijlage I: Begripsbepaling  
 
1. Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar: de vereniging Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar afgekort 
OvE; gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder 
nummer 76625028;  
 
2. Statuten: statuten van OvE zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 10 december 2019 
bij notaris mr. E. Gras;  
 
3. Huishoudelijk Reglement (HR): huishoudelijk reglement van OvE, samengesteld op basis 
van artikel 23 van de statuten;  
 
4. Algemene Ledenvergadering (ALV): vergadering, die tenminste een keer per jaar 
plaatsvindt en waarvoor alle leden worden uitgenodigd. 
 
5. Leden: natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die geregistreerd staan als lid en aldus 
deel uitmaken van de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
 
6. Financiële Commissie: commissie jaarlijks wordt benoemd door de ALV voor controle van 
de rekening en verantwoording door het Bestuur;  
 
7. Boekjaar: tijdseenheid van 1 kalenderjaar ten behoeve van de financiële administratie in 
dat jaar en de officiële afronding daarvan. 
 
8. Bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 13 van de Statuten, gevormd 
door alle door de ALV benoemde bestuursleden. Het Bestuur bestaat uit tenminste de 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
 
9. Bestuursondersteuner: bezoldigde medewerker die uitvoerende taken verricht t.b.v. 
secretaris en penningmeester van het Bestuur. 
 
10. Wijkondersteuner/Wijkpactcoördinator: eerste aanspreekpunt voor regiegroep ‘Samen 
Oost’ en adviseert Bestuur over (nieuwe) projecten en lopende activiteiten.  
 
11. Buurtassistent: bezoldigde medewerker die het eerste aanspreekpunt in buurten is en 
proactief handelend vertrouwenspersoon voor buurtbewoners.  
 
12. Community manager: bezoldigde functionaris die zich bezig houdt met contact en 
communicatie in de wijk. 
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13. Projectleider wijkdebatten: bezoldigde functionaris die debatten organiseert in de wijk 
over prominente onderwerpen. 
 
14.Vrijwilligerscoördinator: bezoldigde functionaris die coördinatietaken heeft voor diensten 
en activiteiten.  
 
15. Vrijwilligers: vrijwilligers zijn leden van de vereniging, bewoners die zich onbezoldigd 
inzetten voor OvE.  
 
16. Stagiaires: mensen die zich in het kader van hun opleiding en onder opleidingseisen 
langere tijd inzetten voor OvE en daarvoor een stage vergoeding kunnen krijgen. 
 
17. Bewoners: mensen die zich wenden tot OvE met een vraag omtrent informatie, 
praktische hulp of andere ondersteuningsvraag en die de doelstellingen van OvE 
onderschrijven. 
 
18. Teams, werkgroepen en projectgroepen: voor een bepaald werk-, aandachtsgebied of 
vraagstuk in het kader van het realiseren van de doelstellingen van OvE kunnen teams 
(doen), werkgroepen (oplossen) en projectgroepen (ontwikkelen) worden ingesteld. 
 
 
 
 


