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Datum voorstel:  1 maart 2021 

Verantwoordelijk bestuurslid: Voorzitter 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via Dagelijks Bestuur 

1. Onderwerp  Huishoudelijk Reglement 2021 

2. Beslispunten  - Instemmen met de voorgestelde wijzigingen 
- Vaststellen van het aangepaste Huishoudelijk Reglement 2021 

3. Samenvatting Het Huishoudelijk Reglement (HR) is vastgesteld tijdens de ALV 
van 13 april 2013. Het was de bedoeling om het reglement aan 
te passen na het wijzigen van de statuten. De statuten zijn niet 
gewijzigd omdat in eerste instantie de ALV gevraagd heeft om 
met een aangepast voorstel te komen. Vervolgens zijn 
gesprekken gestart met EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant 
om te fuseren. De ALV heeft daarom ingestemd om te wachten 
met het wijzigen van de statuten. Tijdens de ALV van 2017 is 
besloten om een kascontrolecommissie in te stellen. Dat is 
echter niet geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Vandaar 
dat er nu wordt voorgesteld om het HR aan te passen aan de 
huidige situatie. Deze aanpassing van het HR is nog niet 
conform de nieuwe Wet bestuur en toezicht (Wbtr) die met 
ingang van 1 juli 2021 inwerking treedt. 

4. Benodigde financiën N.v.t. 

5. Besluit vergadering  

 
 

1. Inleiding 

Het Huishoudelijk Reglement (HR) is vastgesteld tijdens de ALV van 13 april 2013. 

Het was de bedoeling om het reglement aan te passen na het wijzigen van de 

statuten. De statuten zijn niet gewijzigd omdat in eerste instantie de ALV gevraagd 

heeft om met een aangepast voorstel te komen. Vervolgens zijn gesprekken gestart 

met EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant om te fuseren. De ALV heeft daarom 

ingestemd om te wachten met het wijzigen van de statuten. Tijdens de ALV van 2017 

is besloten om een kascontrolecommissie in te stellen. Dat is echter niet geregeld in 

het Huishoudelijk Reglement. Vandaar dat er nu wordt voorgesteld om het HR aan te 

passen aan de huidige situatie. Deze aanpassing van het HR is nog niet conform de 

nieuwe Wet bestuur en toezicht (Wbtr) die met ingang van 1 juli 2021 inwerking 

treedt. 

 

2. Voorgestelde wijzigingen 

In de bijlage is met wijzigingen bijhouden aangegeven welke wijzigingen in het 

huidige Huishoudelijk Reglement worden voorgesteld. 

 

3. Gevraagd besluit 
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Aan de ALV wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en 

het aangepaste Huishoudelijk Reglement 2021 vast te stellen. 

 


