
  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 30 V AN DE 
STATUTEN VAN DE COÖPERATIEVE VERENIGING BUNGALOWPAR K ”DE 
BOSCHBERG” U.A. 

 
 
ALGEMEEN 
Artikel 1. 
Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de leden van de Coöperatieve vereniging 
Bungalowpark “De Boschberg” U.A., gevestigd te Dronten en is onderdeel van de statuten van de 
Coöperatieve vereniging. Ook voor gebruikers en gasten zijn deze regels van toepassing. 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN 
Artikel 2. 
1. Onder de gemeenschappelijke zaken wordt verstaan de tot gemeenschappelijk gebruik en 

nut dienende zaken van de Coöperatieve vereniging. Deze bestaan o.a. uit : 
Wegen, parkeerplaatsen, paden, groenstroken, bosschages, speelruimtes, zwembad, 
tennisbanen, midgetgolf, beheerderwoning, dienstgebouw, fietsenstalling, leidingnet voor 
gas, water en elektriciteit, riolering, centraal antennesysteem, verlichting, lantaarnpalen, 
telefooncel, materieel, gereedschap en de inboedel van de gemeenschappelijke ruimten. 

2. In het dienstgebouw kunnen zich o.a. bevinden: 
 Recreatieruimte, vergaderruimte, winkel, receptie, verhuurkantoor, restaurant/cafetaria/bar, 

opslagruimte, bestuurskamer van de Coöperatieve vereniging, administratieruimte, 
wasserette, postboxen, douches, toiletten, garderobe. 

 
TE VERLENEN DIENSTEN 
Artikel 3. 
De Coöperatieve vereniging verleent de volgende diensten aan haar leden: 
1. Levering van water, gas, elektriciteit, energie voor radio- en televisieontvangst, signaal 

voor televisieontvangst en de mogelijkheid tot aansluiting van een telefoon; 
2. beschikbaar stellen van delen van de gemeenschappelijke zaken, zoals een zwembad, 

kinderspeelplaats, tennisbanen, midgetgolfbaan, sportveld, recreatieruimte (De Boschhut; 
waarvoor regels worden gegeven in een apart reglement), telefooncel en fietsenstalling; 

3. het doen toekomen van stukken, noodzakelijk voor de algemene ledenvergaderingen; 
4. het aanbieden van een administratieadres; 
5. mogelijkheid tot gebruik van een z.g. “klein servicepakket” (dat wordt omschreven in een 

apart reglement), van eventueel in dienst genomen en/of gecontracteerd personeel; 
6. afvoer van klein huisvuil via containers, voor overig afval zijn regels gesteld in het 

parkreglement; 
7. lozing van afvalwater. 
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EXPLOITATIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN 
Artikel 4. 
1. Zowel exploitatie als onderhoud kunnen door de Coöperatieve vereniging zelf geregeld 

worden alswel worden uitbesteed aan derden. 
2. Bij het exploiteren van de gemeenschappelijke zaken kunnen functies hiervan gewijzigd 

worden. 
 
KOSTEN VOOR ONDERHOUD EN BEHARTIGEN VAN DE BELANGEN  VAN DE 
LEDEN 
Artikel 5. 
De kosten, als bedoeld in artikel 3 van de statuten, worden betaald uit de jaarlijkse vastgestelde 
verplichte bijdrage van de leden. Deze zijn: 
1. De kosten van het normale onderhoud van de gemeenschappelijke zaken; 
2. de kosten verbonden aan de inschrijving van de Coöperatieve vereniging in het daartoe 

bestemde register van de Kamer van Koophandel; 
3. de vergoedingen van de kosten van de bestuurders en commissieleden; 
4. de kosten van eventuele rechtsgedingen die de Coöperatieve vereniging betreffen; 
5. schadevergoedingen door de Coöperatieve vereniging verschuldigd aan een lid, gebruiker 

of derde; 
6. de premies van de door de Coöperatieve vereniging aangegane verzekeringen; 
7. de publiekrechtelijke lasten en belastingen verschuldigd door de Coöperatieve vereniging; 
8. alle overige kosten door het bestuur gemaakt, met inachtneming van het bepaalde in de 

statuten (artikel 14) gemaakt. 
 
BIJDRAGEN EN VERGOEDINGEN 
Artikel 6. 
1. Alle voorschotbijdragen, verschuldigd aan de Coöperatieve vereniging, moeten door middel 

van (post)bankoverschrijvingen halfjaarlijks met ingang van en op een door het bestuur te 
bepalen datum bij vooruitbetaling worden voldaan. 

2. Alle kosten en vergoedingen welke boven de in dit artikel bedoelde voorschotbijdragen aan 
de Coöperatieve vereniging verschuldigd zijn door een lid of een gebruiker moeten 
krachtens nota worden voldaan. De nota dient de datum waarop de betaling uiterlijk moet 
plaats vinden te vermelden. 

3. Indien een lid het medegebruik van de gemeenschappelijke zaken en het genot van de door 
de Coöperatieve vereniging te verlenen diensten aan (een) gebruiker(s) gedurende 
tenminste een maand - al dan niet aaneengesloten - per jaar heeft verschaft, wordt de door 
dat lid aan de Coöperatieve vereniging te betalen jaarlijks vastgestelde verplichte bijdrage 
met tien procent verhoogd. Ten aanzien van het bedrag van vorenbedoelde verhoging geldt 
het in lid 2 van dit artikel bepaalde. 
Na afloop van elk kalenderjaar wordt deze nota opgemaakt en met de eerste voorschotnota 
van het nieuwe jaar verzonden. 
Partner, ouders, kinderen en kleinkinderen worden niet als gebruiker beschouwd. 

4. Indien een lid niet binnen veertien dagen na verloop van de termijn binnen welke een 
betaling dient plaats te vinden zijn kosten heeft betaald (zie artikel 24 van de statuten) 
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wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een rente van tien procent op jaarbasis, met 
een minimum van € 22,50. 

 
GEBRUIK VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN EN HET GENO T VAN 
DIENSTEN 
Artikel 7. 
De gemeenschappelijke zaken en diensten dienen tot gemeenschappelijk gebruik van alle leden, 
gebruikers en gasten met inachtneming van de bestemming daarvan en de volgende bepalingen: 
1. Ieder lid, gebruiker of gast is verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen met 

betrekking tot de gemeenschappelijke zaken en zich te onthouden van het hinderen van 
andere leden, gebruikers of gasten bij het gebruik daarvan; 

2. ieder lid, gebruiker of gast moet het medegebruik of medegenot van andere leden, 
gebruikers of gasten dulden; 

3. ieder lid, gebruiker of gast dient zich te houden aan de statuten,het huishoudelijk reglement, 
het parkreglement, de regelgeving bij verbouw en aanbouw van de bungalow en de 
besluiten van de algemene ledenvergaderingen; 

4. ieder lid, gebruiker of gast is te allen tijde bevoegd tot het nemen van maatregelen die 
strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappelijke zaken onmiddellijk 
dreigend gevaar; hij is verplicht de beheerder direct op de hoogte te stellen van de door hem 
genomen maatregelen; 

5. leden, gebruikers of gasten mogen geen veranderingen aanbrengen in of aan de 
gemeenschappelijke zaken zonder toestemming van de algemene ledenvergadering. 

6. de leden dienen er voor te zorgen dat de artikelen en regels aangaande de 
gemeenschappelijke zaken bekend worden gemaakt aan gebruikers en gasten; 

7. het parkreglement dient aanwezig te zijn in elk huisje om leden, gebruikers en gasten te 
informeren. 

 
PARKREGLEMENT 
Artikel 8. 
1. In het parkreglement wordt geregeld al datgene waardoor rust en orde en hygiëne in/op de 

gemeenschappelijke zaken wordt gehandhaafd. 
2. Het parkreglement dient aan ieder nieuw lid, tegelijk met de statuten , het huishoudelijk 

reglement en de bouwvoorschriften te worden toegezonden c.q. overhandigd. 
3. Het bestuur dient er zorg voor te dragen dat het parkreglement bekend kan zijn bij de leden. 
4. De leden dienen er zorg voor te dragen dat het parkreglement bekend kan zijn bij hun 

gebruikers en gasten. 
5. Bij het niet nakomen van het parkreglement wordt gehandeld als omschreven in de 

artikelen 9, 10 en 28 van de statuten. 
6. Veranderingen en/of toevoegingen in het parkreglement kunnen met meerderheid van 

geldige stemmen door de algemene vergadering aangebracht worden. 
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OVEREENKOMST 
Artikel 9. 
Door het verkrijgen van een lidmaatschap van de Coöperatieve vereniging gaat het lid met de 
Coöperatieve vereniging de volgende overeenkomst aan: 
1 De Coöperatieve vereniging biedt het lid het gebruik van de gemeenschappelijke zaken en 

het genot van diensten aan, omschreven in artikel 2 en 3 van de statuten. 
2 Het lid betaalt daarvoor de door de algemene vergadering vast te stellen exploitatiekosten. 

Voor elk lidmaatschap zijn deze kosten gelijk, met uitzondering van het bepaalde in artikel 
6, lid 3, van dit reglement. 

3 Uitgezonderd zijn de kosten voor privé levering van water, gas en elektriciteit en de lozing 
van afvalwater en afvalverwerking. 

4 De kosten voor privé levering van water, gas en elektriciteit zullen aan de hand van door 
meters vast te stellen bedragen aan het lid in rekening worden gebracht, door de 
Coöperatieve vereniging c.q. de nutsbedrijven. 

5 De kosten voor de lozing van afvalwater zullen berekend worden naar verhouding van de 
privé ingenomen hoeveelheid water. 

6 De kosten van afvalverwerking zijn gekoppeld aan het individuele waterverbruik. 
7 De voorschotbedragen hiervoor worden na afloop van het boekjaar verrekend met de 

werkelijke kosten. 
8 Door een besluit van de algemene ledenvergadering kunnen andere kosten 

geïndividualiseerd worden. 
9 Het lid verbindt zich ten behoeve van zich en zijn gezin gebruik te maken van de in lid 1 

van dit artikel bedoelde diensten tegen betaling van de bedragen uit artikel 2. 
 
BEHEER EN PERSONEEL 
Artikel 10. 
1. Indien de Coöperatieve vereniging een beheerder en of ander personeel in dienst neemt of 

een overeenkomst sluit zal voor deze personen/instanties een functie- en taakomschrijving 
en/of een contract gemaakt worden. 

2. De functie- en taakomschrijvingen en/of contracten worden op voorstel van het bestuur in 
de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

3. Bij het aantrekken van personeel dient belangenverstrengeling van bedoelde functies met 
andere functies en/of rechten vermeden te worden. 

4. Een beheerder en/of zijn partner kunnen geen lid van de Coöperatieve vereniging zijn en 
kunnen een lid van de Coöperatieve vereniging niet vertegenwoordigen in de algemene 
ledenvergadering. 

 
BEDRIJFSUITOEFENING 
Artikel 11. 
De Coöperatieve vereniging kan - met inachtneming van daartoe gestelde regels in het 
parkreglement - een lid onder strikte voorwaarden toestemming geven tot het zichtbaar 
uitoefenen van een bedrijf op het park. Het bestuur van de Coöperatieve vereniging zal per geval 
deze voorwaarden vaststellen en voorleggen aan de algemene ledenvergadering. De algemene 
ledenvergadering zal toestemming moeten verlenen. 
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STEMMEN 
Artikel 12. 
Onder verwijzing naar de artikelen 22 en 30, lid 2 van de statuten worden hierbij regels gegeven 
die gelden bij het stemmen. 
1. Omdat het stemmen zorgvuldig maar ook doelmatig dient te gebeuren, worden hierbij de 

volgende van belang zijnde stappen opgesomd: 
a. Bij aanvang van de vergadering is een lijst beschikbaar van alle leden gerangschikt 

per huisnummer; 
b. elk aanwezig lid zet zijn handtekening achter zijn naam en huisnummer; 
c. elke machtiging wordt genoteerd achter de naam en het huisnummer samen met de 

naam van de gemachtigde; dit geldt ook voor de machtigingen die aan het bestuur of 
aan de bestuursleden zijn gegeven; 

d. de stemgerechtigde krijgt voor zichzelf en per machtiging een gekleurd papier 
uitgereikt; 

e. aan het begin van de vergadering meldt de voorzitter het aantal aanwezige leden en 
het aantal machtigingen. 

2. Indien men de vergadering voortijdig verlaat, dient men zich af te melden bij het 
bestuurslid dat zorgt voor de registratie. 

3. De wijze van stemmen geschiedt schriftelijk, mondeling of met handopsteken: 
a. Het bestuur geeft via de agenda aan waarover gestemd zal moeten worden; 
b. de voorzitter formuleert nog eens duidelijk het voorstel; 
c. de voorzitter vraagt de vergadering of iemand stemming wenst; 
d. de voorzitter vraagt bij verzoek om stemming of deze‘schriftelijk’, ‘mondeling’, of 

met ‘handopsteken’ moet geschieden; 
e. de voorzitter meldt voor de stemming het aantal stemgerechtigde leden dat op dat 

moment aanwezig is en hoeveel machtigingen er zijn; 
f. bij mondelinge stemming worden de namen opgelezen van de leden met het 

huisnummer; 
g. bij stemming met handopsteken worden de gekleurde papieren omhoog gehouden; 
h. bij schriftelijke stemming worden aan de stemgerechtigden en per machtiging 

stembriefjes uitgereikt; 
i. op het machtigingsformulier kan het afwezige lid per voorstel aangeven of hij/zij voor 

of tegen wenst te stemmen. 
4. Of het voorstel verworpen of aangenomen is, wordt bepaald als volgt. Een stem kan op vier 

manieren worden uitgebracht. De waarde van een stem wordt als volgt bepaald: 
a. Een stem vóór een voorstel. 
b. Een stem tegen een voorstel. 
c. Een blanco stem: 

* Een blanco stem is niet vóór of tegen het voorstel zelf, maar duidt aan dat men 
het niet eens is met bijvoorbeeld de stemprocedure of de presentatie van het 
voorstel. Een veelheid van blanco stemmen wijst op onvrede met het beleid; 

* bij het tellen van de stemmen telt een blanco stem als een stem tegen het 
voorstel; 

* een blanco stem telt mee in het totaal van stemmen. 
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4 Onthouding van stemmen: 
* Een onthouding van stemmen betekent dat men niet deelneemt aan de 

besluitvorming, omdat men bijvoorbeeld geen keuze kan of wil maken, wegens 
neutraliteit of wegens desinteresse; 

* een onthouding van stemmen telt niet mee in het totaal van het aantal stemmen. 
 
WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 13. 
Een besluit tot aanvulling of wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk, onder 
voorwaarden aangegeven in artikel 23, lid 3, van de statuten. 
 


