HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OVERKOEPELENDE VERENIGING
VAN AMATEURTUINDERSVERENIGINGEN TILBURG

Deel A: Huishoudelijk Reglement van de OVAT
Artikel 1: Algemeen
1.1. Slechts omtrent geagendeerde onderwerpen kunnen besluiten worden
genomen.
1.2. Besluiten van het Dagelijks bestuur en/of het Bestuur, welke door middel van
een rondschrijven of anderszins worden gepubliceerd worden geacht aan ieder lid
van het bestuur en aan ieder lid van de Algemene ledenvergadering bekend te zijn.
Artikel 2: Dagelijks bestuur
2.1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene
ledenvergadering gekozen voor een termijn van drie (3) jaar. Zij zullen bij toerbeurt aftreden. Dit aftreden bij toerbeurt zal worden geregeld middels een door de
algemene ledenvergadering vast te stellen rooster van aftreden. Zij die als zodanig
aftreden, hebben het recht zich direct weer herkiesbaar te stellen. Bij tussentijds
aftreden zal het, voor de ontstane vacature, nieuw gekozen be-stuurslid deze
functie slechts uitoefenen voor de resterende tijd die zijn voor-ganger nog te gaan
had om de termijn van drie (3) jaar te vullen.
2.2. Slechts meerderjarige natuurlijke personen, die lid zijn van een bij de OVAT
aangesloten vereniging, kunnen deel uitmaken van het dagelijks bestuur.
2.3. In de oproep tot de algemene ledenvergadering, waarin over de verkiezing van
leden van het dagelijks bestuur zal worden beraadslaagd, wordt vermeld dat ieder
lid het recht heeft een of meerdere kandidaten te stellen.
2.4. Het stellen van een of meerdere kandidaten voor de verkiezing tot lid van het
dagelijks bestuur geschiedt door hiervan aan het secretariaat van de OVAT kennis
te geven tot uiterlijk een (1) dag voor de dag van de algemene leden-vergadering.
2.5. Alvorens tot de verkiezing van leden van het dagelijks bestuur wordt overgegaan, noemt de voorzitter van de algemene ledenvergadering duidelijk de na-men
van alle gestelde kandidaten.
2.6. Leden van het dagelijks bestuur worden door de algemene ledenvergadering
direct in functie gekozen. Hetzij als voorzitter, secretaris of penningmeester.
2.7. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als:
2.7.1 dit voor de uitvoering van de hem/haar bij de wet of de statuten gedragen

taak wenselijk is;
2.7.2 dit door de voorzitter noodzakelijk wordt geacht.
2.8. Het dagelijks bestuur is, behalve hetgeen elders in de statuten en in de reglementen van de OVAT daaromtrent is bepaald, in het bijzonder belast met de
dagelijkse leiding van de OVAT en met het uitvoeren van de besluiten van het
bestuur.
2.9. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de OVAT in en buiten rechte.

Artikel 3: Het Bestuur
1. Het bestuur wordt gevormd door een (1) lid van elke vereniging, aan te
wijzen door afzonderlijke leden, aangevuld met het dagelijks bestuur. De
gekozen voorzitter leidt de vergaderingen.
3.2. Alleen meerderjarige natuurlijke personen, die bestuurslid zijn van een bij de
OVAT aangesloten vereniging, kunnen worden voorgedragen als bestuurslid van
de OVAT.
3.3 Leden van het dagelijks bestuur zullen zich onthouden van stemmen indien het
een voorstel betreft met betrekking tot de vereniging die zij vertegen-woordigen. Zij
hebben alsdan slechts een adviserende stem. Bij stemming tijdens de Algemene
ledenvergadering zullen zij hun stembevoegdheid overdragen aan een dan
aanwezig bestuurslid van hun vereniging.
4. Vervanging van een bestuurslid geschiedt steeds op schriftelijk
aangeven van
het bestuur van de betreffende vereniging.
4. De algemene ledenvergadering kan om zwaarwegende redenen een
bestuurslid schorsen.
3.6 Een bestuurslid dat is geschorst zal voor de duur van de schorsing door zijn/
haar verenigingsbestuur per direct worden vervangen.
Artikel 4: Bestuursvergaderingen
4.1 De bestuursleden worden tot een bestuursvergadering opgeroepen door de
voorzitter of, in opdracht van deze door de secretaris van de OVAT. De op-roep tot
een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk met inachtneming van een
oproeptermijn van tenminste drie (3) dagen. De oproep moet vermelden de plaats
waar en het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden. Bij de oproep
zal eveneens de agenda van de bestuursvergadering alsmede de notulen van de
vorige bestuursvergadering worden gevoegd.
4.2 De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen.

4.3 Blanco stemmen worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.
4. Staken de stemmen bij stemming over zaken, dan wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen bij stemming over
personen, dan wordt het voorstel in een volgende vergadering in
stemming gebracht.
Staken de stemmen dan nog, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4.5 In een bestuursvergadering kunnen door het bestuur alleen geldige besluiten
worden genomen indien meer dan de helft van het totaal aantal in functie zijn-de
bestuursleden aanwezig is.
4.6 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden door de secretaris
van de OVAT notulen gehouden. De notulen van de bestuursvergadering wor-den
door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld. Van die
vaststelling blijkt door ondertekening van de notulen door de voorzitter en de
secretaris van de OVAT.
4.7 Buiten de vergadering kan het bestuur rechtsgeldige besluiten nemen indien
alle bestuursleden zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met het betref-fende
voorstel. Bedoelde besluiten dienen in de notulen van de eerstvolgende
bestuursvergadering worden vastgelegd.
8. Bij het verrichten van daden van bestuur en vertegenwoordiging van de
OVAT, welke voor een of meerdere bij de OVAT aangesloten verenigingen
bijzondere gevolgen kunnen hebben of anderszins van bijzonder belang
kunnen zijn, voert het bestuur voortdurend overleg met de betreffende aangesloten
vereniging(en). Ter zake van de in de vorige alinea bedoelde aangelegenheden worden
door het bestuur geen besluiten genomen, dan nadat de betreffende aangesloten
vereniging(en) in de gelegenheid is/zijn gesteld zich uitvoerig, eventueel bijgestaan door
een of meerdere deskundigen, te (doen) informeren. In spoedeisende gevallen kan van
deze bepaling worden afgeweken.
Artikel 5: Algemene Ledenvergadering
1. De algemene ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie,
bestaan-de uit minimaal drie leden.
5.2 De algemene ledenvergadering wordt gevormd door maximaal 3 (drie) bestuursleden van de aangesloten verenigingen alsmede het dagelijks bestuur van
de OVAT en de bestuursleden van de OVAT. Ieder van de aanwezigen heeft het
recht het woord te voeren. Stemrecht kan slechts worden uitgeoef-end door het
bestuurslid dat door het betreffende gewone lid is voorgedragen, zoals bedoeld in
artikel 3.1 van dit reglement.
5.3. Leden van het dagelijks bestuur en het bestuur en de bestuursleden van de
gewone leden, die de algemene ledenvergadering bijwonen, tekenen de presentielijst van die vergadering. Deze presentielijst zal worden gevoegd bij de
notulen van de betreffende vergadering.

5.4. Tenzij de algemene ledenvergadering anders bepaalt, bepaalt de voorzitter de
wijze van stemmen.
Stemmen bij acclamatie is steeds toegestaan, tenzij een of meerdere stemgerechtigden zich hiertegen verzetten
5.5 Schriftelijk stemmen geschiedt op, door de secretaris, gewaarmerkte briefjes.
5.6 Blanco stemmen en stemmen op gewaarmerkte briefjes, waarop op enigerlei
wijze aantekeningen zijn gemaakt worden geacht niet geldig te zijn.
5.7. Bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter uit de aanwezigen een stemcommissie, die belast wordt met het verzamelen en tellen van de stemmen. Deze
commissie brengt terstond haar bevindingen ter kennis aan de voorzit-ter.
5.8. Buiten de algemene ledenvergadering kunnen de leden van de OVAT geen
rechtsgeldige besluiten nemen.
5.9. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet
door de wet of krachtens de statuten en reglementen van de OVAT aan an-dere
organen zijn opgedragen.
Artikel 6: Commissies
6.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de statuten stelt het bestuur
zodanige commissies in als het bestuur wenselijk acht.
6.2. Elke door het bestuur ingestelde commissie voert de haar opgedragen taak uit
onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
6.3. Elke commissie kan afzonderlijk vergaderen.
6.4. Uiterlijk zes (6) weken voor algemene ledenvergadering (jaarvergadering) legt
elke commissie schriftelijk aan het bestuur rekening en verantwoording af van het
door haar in het afgelopen boekjaar van de OVAT gevoerde financiële be-heer.
6.5. Een commissie is verplicht alle door het bestuur verlangde inlichtingen te verschaffen, de door de commissie beheerde kas te tonen en inzage te geven in de
boeken en overige stukken van de commissie.
6.6. De taak van een commissie kan te allen tijde door het bestuur worden herroepen, zelfs zonder instelling van een nieuwe commissie.
Artikel 7: Financiën
7.1. Namens het bestuur houdt de penningmeester nauwkeurig en stelselmatig
aantekening van de in een boekjaar ontvangen baten en gedane uitgaven en van
alles wat overigens de vermogenspositie van de OVAT betreft. Hij be-waart de
ontvangen bescheiden, die op ontvangen baten en gedane uitgaven betrekking
hebben.
7.2. De penningmeester beheert namens het bestuur de geldmiddelen van de OVAT. Bij ontstentenis van de penningmeester zijn de voorzitter en secretaris
gezamenlijk volledig bevoegd.
7.3. Kasmiddelen van de OVAT worden strikt gescheiden gehouden van de persoonlijke middelen van de penningmeester.

7.4. Bank- en girorekeningen, waarop geldmiddelen van de OVAT worden bewaard, worden ten name van de OVAT gesteld.
7.5. De penningmeester int namens de OVAT van de aangesloten verenigingen de
huur- en pachtpenningen en andere bijdragen op de door het bestuur vast te
stellen plaats en tijd.
7.6. Namens het bestuur wordt door de penningmeester, uiterlijk een (1) maand
voor de jaarvergadering, schriftelijk een rekening en verantwoording opgemaakt
van het in het afgelopen jaar gevoerde financiële beleid van de O-VAT. Deze
rekening en verantwoording dient een zodanig inzicht te geven, dat door de
Algemene ledenvergadering een verantwoord oordeel kan worden gevormd
omtrent ontvangen baten, gedane uitgaven en alles wat de vermo-genspositie van
de OVAT betreft. Het bestuur stuurt deze rekening en verant-woording uiterlijk een
(1) maand voor de jaarvergadering aan de kascontrole-commissie.
7.7. De Algemene ledenvergadering benoemt uit haar midden jaarlijks een commissie van drie (3) personen, verder te noemen de kascontrolecommissie, met
dien verstande dat daarvan geen bestuursleden van het dagelijks bestuur van de
OVAT deel mogen uitmaken.
7.8. De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur op de door haar vast te stellen plaats tijd en wijze en brengt ter jaarvergadering aan de Algemene ledenvergadering schriftelijk van haar bevindin-gen
verslag uit.
7.9. Op schriftelijk verzoek van tenminste 3 (drie) bestuursleden kan aan de kascontrolecommissie worden verzocht een tussentijdse controle uit te voeren.
Artikel 8: Verplichtingen van de leden
1. Elk lid dient de statuten en reglementen van de OVAT, alsmede de
bepalingen die voortvloeien uit de bepalingen van de Huur- en
Beheersovereenkomst welke de OVAT met de gemeente Tilburg is
overeengekomen strikt na te le-ven. Voorts dient hij loyaal uitvoering te
geven aan alle besluiten van de alge-mene ledenvergadering, indien en
voor zover die haar aangaan en de aanwij-zingen en richtlijnen van de
algemene ledenvergadering, voor zover die haar aangaan, strikt na te
leven.
2. . Elk lid dient loyaal medewerking te verlenen aan de nakoming van de
verplichtingen, welke voor de OVAT voortvloeien uit de door de OVAT gesloten overeenkomsten.
2. . Elke aangesloten tuin dient het secretariaat van de OVAT 2 keer per
jaar een
schriftelijke opgave te doen van het aantal ingeschreven leden en onverhuurde tuinpercelen. Dit op 1 maart en 1 november.
Artikel 9: Diversen

9.1. Wanneer in een bepaalde verplichting niet is voorzien, beslist het bestuur.
9.2. Een besluit tot wijziging of aanvulling van dit huishoudelijk reglement kan alleen worden genomen door de algemene ledenvergadering. Zodanig besluit kan
alleen worden genomen met drievierde (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen.
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