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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Op grond van artikel 18 van de statuten, laatstelijk gewijzigd op 8 april 2022, kan op 

voorstel van het ILW-bestuur een Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld 

door de Algemene Vergadering. 

 

Artikel 18 statuten ILW 

1. Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een nadere 

regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen 

bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.  

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene 

Vergadering. Het in de volgende twee artikelen bepaalde omtrent statutenwijziging is van 

overeenkomstige toepassing op het vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk 

reglement.  

3. Overige reglementen worden vastgesteld door het bestuur. Het bestuur stelt in ieder geval 

een bestuursreglement vast.  

 

 

LEDEN en de ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 1 

Tot de Algemene Vergadering worden – behoudens toestemming van het ILW-bestuur – 

uitsluitend leden toegelaten. Uitsluitend leden hebben tijdens de Algemene Vergadering 

het recht een stem uit te brengen.  

 

Artikel 2 

De notulen van de Algemene Vergadering worden in de eerstvolgende vergadering ter 

goedkeuring voorgelegd. De verkregen goedkeuring blijkt uit de notulen van deze 

Algemene Vergadering 

 

VRIENDEN 

 

Artikel 3 

De vereniging kent vrienden. Vrienden zijn ondernemers, bedrijven of andere 

geïnteresseerden die niet gevestigd zijn op Lage Weide, maar zich wel betrokken voelen 

bij de ondernemers op Lage Weide i.c. ILW.  

Vrienden hebben toegang tot alle netwerkbijeenkomsten die door ILW worden 

georganiseerd, behoudens Algemene Vergaderingen en specifiek aangewezen 

bijeenkomsten. Vrienden hebben geen stemrecht. 

 

Artikel 4 

Het ILW-bestuur beslist over een aanvraag om vriend van ILW te mogen worden.  

De hoogte van de vriendenbijdrage wordt jaarlijks bij de behandeling van de begroting in 

de Algemene Vergadering vastgesteld.  

Bij de toelating tot vriend van ILW door het ILW-bestuur na 1 juli is tot het einde van het 

jaar een pro rato deel (aantal resterende maanden/12) van de vriendenbijdrage 
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verschuldigd. Vriendenbijdragen moeten zijn voldaan uiterlijk dertig dagen nadat de 

vrienden schriftelijk om betaling is verzocht. 

 

HET BESTUUR 

 

Artikel 5 

Zolang de Algemene Vergadering niet anders heeft bepaald bestaat het ILW-bestuur uit 

tenminste vijf personen.  

Bij vervulling van een tussentijdse vacature neemt de nieuw benoemde de plaats van zijn 

voorganger in.  

 

Artikel 6 

De kandidaten voor het voorzitterschap en voor de overige bestuursfuncties worden 

voorgedragen door het ILW-bestuur. De voordracht wordt tezamen met de convocatie 

voor de desbetreffende Algemene Vergadering verzonden. De leden kunnen 

tegenkandidaten stellen; 

 

Een voordracht voor tegenkandidaten moet vóór de derde dag voorafgaande aan de dag 

van de verkiezing bij het ILW-bestuur worden ingediend en ondertekend zijn door 

tenminste drie leden. 

De tegenkandidaten moeten zich met hun kandidaatstelling schriftelijk akkoord verklaren.  

 

Artikel 7 

De bestuursleden maken onderling een taakverdeling van de onderwerpen voor welke de 

aandacht van het ILW-bestuur kan worden gevraagd. 

 

Artikel 8 

Het ILW-bestuur vergadert op een door de voorzitter aan te wijzen tijd en plaats zo 

dikwijls deze, of tenminste twee andere leden van het bestuur, dit nodig achten. 

 

Behoudens in spoedeisende gevallen roept de secretaris de leden van het ILW-bestuur 

bijeen met een tussentijd van tenminste zeven dagen voor de dag van de vergadering. 

Besluiten kunnen door het ILW-bestuur slechts worden genomen indien tenminste drie 

bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn. 

 

VOORZITTER, VICE-VOORZITTER 

 

Artikel 9 

De voorzitter, en bij diens ontstentenis de vice-voorzitter leidt de bestuurs- en Algemene 

Vergaderingen, handhaaft de orde en kan zo nodig de vergadering schorsen. 

 

SECRETARIS 

 

Artikel 10 

De secretaris verzorgt de schriftelijk voorbereiding en notulering van de algemene- en 

bestuursvergaderingen, alsmede de schriftelijke voorbereiding van wat voorts met de 

werkzaamheden der Vereniging verband houdt. 
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De secretaris geeft het ILW-bestuur te allen tijde inzage van alle boeken en bescheiden.  

 

PENNINGMEESTER 

 

Artikel 11 

De penningmeester houdt aantekening van alle inkomsten en uitgaven en bewaart de 

daarmede verband houdende bewijsstukken. Hij draagt de zorg voor de inning van de 

jaarlijkse contributies. 

Hij is bevoegd over de geldmiddelen der Vereniging te beschikken ter voldoening van de 

financiële verplichtingen van de Vereniging, in samenspraak met de secretaris.  

 

Na het einde van het verenigingsjaar maakt hij de rekening op van het afgelopen jaar. 

Daarnaast stelt hij in het lopende jaar een begroting op voor het volgende jaar. Hij laat de 

jaarrekening samenstellen door een onafhankelijk accountant en legt deze jaarrekening 

voor aan het ILW-bestuur ter vaststelling en goedkeuring door de Algemene Vergadering. 

 

De penningmeester stelt deze stukken ter beschikking van de kascommissie en/of 

accountant, indien deze door de Algemene Vergadering is aangewezen, en legt ze 

tezamen met de bevindingen van de kascommissie en/of accountant zoveel mogelijk 

gelijktijdig over aan het ILW-bestuur ter goedkeuring door de Algemene Vergadering, De 

penningmeester geeft te allen tijde het bestuur, de kascommissie en/of de accountant 

inzage van boeken en bescheiden. 

 

De goedkeuring door de Algemene Vergadering van de door de penningmeester 

overgelegde jaarstukken strekt het ILW-bestuur tot décharge. 

 

CONTRIBUTIE 

 

Artikel 12 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bij de behandeling van de begroting in de 

Algemene Vergadering vastgesteld.  

 

Bij de toelating tot het lidmaatschap door het ILW-bestuur na 1 juli is tot het einde van het 

jaar een pro rato deel (aantal resterende maanden/12) van jaarcontributies verschuldigd. 

Contributies moeten door de leden zijn voldaan uiterlijk dertig dagen nadat de leden 

schriftelijk om betaling is verzocht. De Algemene Vergadering kan naast de contributie 

bijzondere bijdragen vaststellen voor bijzondere doeleinden. 

 

KASCOMMISSIE 

 

Artikel 13 

De kascommissie wordt op voordracht van het ILW-bestuur door de Algemene 

Vergadering jaarlijks benoemd uit twee leden niet zijnde bestuursleden. 

 

De kascommissie controleert de administratie. Zij controleert voorts de jaarrekening en 

brengt daarover verslag uit aan de Algemene Vergadering. 
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(voorbereiding) vergaderingen ILW-bestuur 

Artikel 14 

De Voorzitter van het ILW-bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks voor het begin van het 

jaar een vergaderschema wordt opgesteld en de directeur-bestuurder van de 

Werkstichting deze ontvangt.  

De Directeur-bestuurder of diens vervanger bereidt samen met de voorzitter van het ILW-

bestuur de vergaderingen van het ILW-bestuur voor. De directeur-bestuurder van de 

Werkstichting heeft geen stemrecht in de vergadering van het ILW-bestuur.  

De directeur-bestuurder van de Werkstichting voorziet het ILW-bestuur gevraagd en 

ongevraagd van informatie over de activiteiten van de Werkstichting. 

 

De Raad van Commissarissen van de werkstichting bespreekt minimaal 1 keer per jaar 

met het ILW-bestuur de samenwerking en de ambities en meerjarenbeleidsagenda. 

 

TAAKVERDELING ILW EN WERKSTICHTING LAGE WEIDE 

 

ILW is aangewezen als trekkingsgerechtigde van het Ondernemersfonds Utrecht. De 

Werkstichting is de uitvoeringsorganisatie voor de gelden uit het Ondernemersfonds 

Utrecht en overige subsidies. Hoewel de werkstichting ILW ondersteunt en faciliteert bij 

de uitvoering van haar activiteiten en het behalen van haar doelen, zet de Werkstichting 

zich in voor alle bedrijven op Lage Weide, dus niet alleen voor de leden van ILW. Ingeval 

van een belangenconflict tussen leden en niet-leden beslist het ILW-bestuur. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 15 

Wijzigingen en aanvullingen van dit huishoudelijk reglement kunnen slechts worden 

aangebracht bij besluit van de Algemene Vergadering met gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. 

Geen besluit kan ter zake worden genomen dan nadat het ILW-bestuur tegelijk met de 

oproep voor de desbetreffende Algemene Vergadering de volledige tekst der 

voorgestelde wijzigingen c.q. aanvullingen schriftelijk aan de leden heeft kenbaar 

gemaakt. 

 

Besproken in het ILW-bestuur op 16 juni 2022. 

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering op 23 juni 2022  


