Huishoudelijk reglement Stichting Joy4Joep.
Artikel 1 - Naam, zetel en duur
1.
2.
3.
4.

De stichting is genaamd: Joy4Joep
Zij is gevestigd te Leimuiden (gemeente Kaag en Braassem).
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Leimuiden
(gemeente Kaag en Braassem).

Artikel 2 – Algemeen
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.
Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige bestuur.
Het huishoudelijk reglement kan worden aangepast in geval van wijzigingen in de werkwijze,
uitbreiding van de activiteiten of aan de andere kant relevante herzieningen in het beleid en/of
activiteiten van de stichting als geheel.
Elk jaar, in de vergadering voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, wordt het huishoudelijk
reglement geëvalueerd door het bestuur en zo nodig aangepast of herzien.
Het huishoudelijk reglement dient in de praktijk als handleiding voor het bestuur.
Artikel 3 - Doel
1. De stichting stelt zich ten doel :
Het doel van de stichting is om de ouders van Joep Jonkers financieel te ondersteunen. Na een ernstig
ongeluk heeft Joep een ernstige hersenbeschadiging opgelopen. Hoe Joep zich in de toekomst zal gaan
ontwikkelen is nog onzeker. Wel is duidelijk dat hij aanpassingen nodig zal hebben die de financiële
draagkracht van ouders ten boven gaat. Momenteel komt Joep niet in aanmerking voor subsidies die
deze kosten kunnen dekken.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
We willen dit doel bereiken door middel van fondswerving. Dit doen we door de stichting en zijn
doelstelling bekend te maken bij familie, vrienden, kerken en geïnteresseerden. Donateurs en
geïnteresseerden worden door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden hoe het met Joep en
zijn ouders gaat en wat de stichting doet.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Artikel 4 - Vermogen
Het vermogen van de stichting kan gevormd worden door:
1. subsidies en donaties;
2. erfstellingen, legaten en schenkingen;
3. eventuele andere verkrijgingen en baten.

Artikel 5 - Bestuur
1.
2.
3.

4.

5.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij het bestuur een rooster van
aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd
bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden
met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien
door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de
overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig
bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.

6.

7.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de
stichting.

Artikel 6 – Taken van de bestuursleden
1. De voorzitter heeft als taak om de vergadering voor te zitten. Zij tekent namens de stichting de
nieuwsbrief.
2. De secretaris heeft als taak om de vergaderingen te notuleren. Voorts draagt de secretaris zorg
voor verzending van de periodieke nieuwsbrief (via e mail dan wel post). Dit geldt ook voor het
versturen van bedankjes / bedankkaarten.
3. De penningmeester heeft als taak om de jaarrekening te maken, hij beheert de financiën en
stemt de uitgaven eerst af met de andere bestuursleden.

Artikel 7- Bestuursvergadering en bestuursbesluiten
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

De bestuursvergaderingen worden gehouden te Leimuiden.of omgeving, of indien alle bestuursleden
daarmee instemmen elders.
Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien
één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te
behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek
geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het
verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de
vereiste formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter,
voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. In geval van spoedeisendheid
kan oproeping ook telefonisch of per e-mail plaatsvinden.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen
onderwerpen.
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene
stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de
vergadering zelf haar voorzitter aan.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één
der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en
getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

9.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in
functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan
zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging
van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een
bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid
zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/telefax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus
genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een
relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen
grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter.

Artikel 8- Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
1.
2.
3.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 9- Bestuursverdeling
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester,
en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen
plaatsvervanger.

