Seniorenraad Herne

Huishoudelijke reglement
Artikel 1:
Dit reglement regelt de werkzaamheden van de Seniorenraad Herne zoals omschreven in de
statuten.
Artikel 2: Lidmaatschap
De leden werken mee aan de realisatie van de doelstellingen zoals beschreven in Artikel 3 van de
statuten.
Bij aanwijzing als gemandateerde om te zetelen in een externe commissie verdedigd dit lid het
standpunt van de Seniorenraad Herne en respecteert het overeengekomen stemgedrag.
Afgevaardigden van een erkende seniorenvereniging of vereniging, actiegroep, organisatie of
instelling zoals beschreven in Artikel 3 A van de statuten hebben een plaatsvervanger aangeduid
door de vereniging of organisatie in kwestie. Een effectief lid dat verhinderd is om aan een
vergadering deel te nemen stelt hiervan zijn plaatsvervanger op de hoogte en verzoekt hem om de
vergadering bij te wonen. De plaatsvervanger heeft ook stemrecht.
Bij overlijden of ontslag van een afgevaardigde (artikel 4 statuten) treed de plaatsvervanger in de
plaats. De betrokken vereniging wijst een nieuwe plaatsvervanger aan.
Artikel 3: Vertegenwoordigers niet-georganiseerde senioren
Zoals beschreven in artikel 3A van de statuten mag het totaal van de niet-georganiseerde
vertegenwoordigers het totaal van de afgevaardigden van georganiseerde verenigingen,
actiegroepen, organisaties of instellingen niet overschrijden. Indien het aantal kandidaturen voor
niet-georganiseerde vertegenwoordiging hoger ligt dan het toegestane aantal als per statuten zal de
effectieve vertegenwoordiging samengesteld worden door de afgevaardigden van de organisaties
en de verenigingen bij middel van een geheime stemming. De resultaten van de stemming en de
daaruit vloeiende lijst van niet-georganiseerde vertegenwoordigers zal ter goedkeuring voorgelegd
worden aan het schepencollege.
Artikel 4: Kosten gemaakt door leden
Het mandaat is onbezoldigd. Indien echter een lid een opdracht uitvoert op aanvraag van of in
hoofde van zijn functie binnen de raad kunnen de verplaatsingskosten en/of andere kosten hieruit
voortvloeiend ten laste genomen worden van de raad. De verplaatsingskosten worden verrekend
aan de tarieven geldend voor openbare besturen. Elke afrekening voor kosten word voorgelegd aan
het dagelijks bestuur dat jaarlijks een volledig rapport opstelt ter goedkeuring van de algemene
vergadering.
Artikel 5: Financiële regelingen.

De Secretaris-penningmeester zal bij een erkende bankinstelling een rekening openen om de
financiën van de raad te beheren. De voorzitter en de administratieve medewerk(st)er zullen
fungeren als mede-volmachthouders van de rekening. Elke financiële transactie uitgevoerd voor en
door de raad zal langs deze rekening gebeuren. De werkingskosten toegekend door de gemeente
zullen op deze rekening gestort worden.
Op de eerste vergadering van ieder werkjaar zal de secretaris-penningmeester een volledig
financieel verslag uitbrengen.
Artikel 6: Verslagen
De administratieve medewerk(st)er zorgt voor de verslaggeving van de vergaderingen van het
dagelijks bestuur en de algemene vergadering. De verslagen worden als eerste agendapunt op de
volgende vergadering geagendeerd en voorgelegd ter goedkeuring.
Om kosten te besparen zullen de verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur ter
inzage gelegd worden op de algemene vergaderingen. Indien gewenst kan ieder lid een individuele
kopij aanvragen bij de administratieve medewerk(st)er.
Er zal naar gestreefd worden om uitnodigingen, verslagen en documenten zoveel mogelijk in
elektronische versie te verspreiden en ter beschikking te stellen.
Artikel 7: Wijzigingen
Voorstellen tot wijzigingen van het huishoudelijk reglement gebeuren schriftelijk. Ze worden
voorbereid door het dagelijks bestuur en voorgelegd aan de algemene vergadering die ze kan
amenderen alvorens te besluiten.
Artikel 8: Correspondentie en briefwisseling
Alle briefwisseling omtrent de werking van de Seniorenraad Herne moet gestuurd worden naar:

Huishoudelijk reglement goedgekeurd op algemene vergadering van ……………………

De Secretaris-penningmeester

De Voorzitter

Lisette Hofmans

Paul Peeters

