
Vereniging Platform AMIIEST Huurders

ETII§EOI]DELLIK RE GLEMElVI
tl

Ilit regtemcnt is een uitwerliing van aÉikel Ët * de Statuten
van het Platfom Amvest - Huurders.

ÀLGEMEEN

Arfl<ei 1

1.Bij versóil vm mering over de irte,rpretatie vm. dit rqlment zijn de "StafiÍen vm de Vermiging
PlaÉorm Arnvest - Huurdsrs" vm doorslaggeverde betekenis"

2.De verelriging heeft tot doel her bdrarrigm van de bd.angen van de huurders van woningen van

Amvest B.V. en md haar getieerde vwrootsc,h4rym enhet behartigen vm de belangar vacr de led€r1

vm de vereriginginhet bijzonder.

LIDMAAT§CEÀP

Artikel2
1.Lid vm, de verenigingkrmnen slds zijn vermigingm. (me beperkte of voiledige

recltsbevoegdheid) of siiclÍingm, die:
a.een beuronosorgmisatie zijn van Amvest-hrn:rders;
b.ea bernionersorganisatie zijn van aÍtikel lG$runingm (Wef Vmootschapsbelasting) van Amvest,

Aqon or PGGlvIilvÍandes sr andere meí Amvest gelieerde reclrtspersoaen.

2.Bij eer lidmaatsóap heeft ieder stengeredÍigd lid als zodarig é& mkelvoudige slem.

fír/zrj krn zich door middel van €€fr schriftelijke machiging qp effi Ledenvergade,ring

later vertqerwoordigm. door eor ander trid. Een ander lid kan niet meer dan ém lid
vertegewoordigen.

3.De regels voorhd lidmaatschap zijnneergel€dfu aÍtikel3 vm ds stahÍeil.

BESTIIUR

Artil«d 3
l.Hg' besfu*r bestaat uit een oÍreva. amtal vmtmhooggte zsvstpersonql. De voorzitrer, secrdaris

apennitrgmeest€r (het rlagelijks bestuur) m vis beslurrsleden.
2. Taakornscfr rijving bestuur :

a.de voorzittff is belast met de algemae leiding en het algemeer toezicrd..\$ilzj à*. erq toe dat

de Statr.trq hetHui§houdelijkRrylemmt mdebesluiten van de Algmeneledervergaderingof
vmhet Bestuur wordsr uitgevoerd m nageledd;

b.de secraaris is belast md het yoer€n van de correspondmtig de zorg voor h* archief, hc
opmakor van de nohÍer vm. de vergaderingen en het uitbrengen van het jaawerslag van de

vererigirg. Denotulor orhet jaawerslagwordeervooraf aan alleleda.toqezonden.ruilz4houó
voorts narxnikemig boek van het aantàl lda sr begurtigers m- commusicetrt dit - ter imring var
mogelijke comibrfies - meÉ depsrningmeester.

c.de permingmeester is betrast met het firmcieel bàeer vm. de verorigiagsmiddeler er houft
hiervm,naurnikeurig boek. Ifijizij mrgf.t*behoeve van de jaarlijkse algemenre vergaderfug vooÍ
het financieel verslag over hd afgelrym vererigingsjaaÍ m de bqroting voorhet lopende

vermigingsj aar. Deze financiële stukker wordsr eveneens vooraf am alle leder toegezonden.

3.Specifiekebestuurstakorgerich op verwezenlijking van de doelste[irg ziin:
- het opbouwe*r orinstmdhoudenvmhd Platform;
- hÉ voerear van overlq me Amvest;
-hd deelnma aan ands overleg;
- het orgmiseren van Platfonnbijeemkorstery
- het, verstrel<ken vaninfarmatie enha.uitrrisseler van erpringer;
- het voerqr van acties;
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- het opkomerrvoor de blangenvmlaaÍ led€n el de led€nvmhaarleden;

- alsmdeh* g"b*il*;"d1- overige mrddàen die bevorderlijk zijn voor verwezenli!<ing van de

doelse[mg"

Artikd 4
1.Het bestwr is bevoqd md iÍ achemiag vm de stshÉen sr dit Relement, al die maatrryeler te

treÍnen die hd ,*, EËoua" g*g ,* *È"* a in het belmg van de veremgiflg noodzakelijk actrt'

lld,best,uris bevoryítothà rynmen vm cmtactenmet andere orgrois*ies' insellingm en

personen. Indier hierïj to*t*i U*mit* dimen te worden geno$Ém, is hef bestur hiertoe

bwoqdenlqt aj hiervm.- achteraf - af aan de Algemene Ledeervergadsrirg'

2.Voor het. bes&ikkm over bank- er gUosaldi is de hme*ening van de pemringmeester of een

gema&igdevoldoende'

WERI(GROEPENICOMMISSIES

Artilef 5 . F

1 .Hd bestuur van de vereniging is bevoegd tot hd benomen vm- werkgroepen of conrmisses,

voo(zover zij díe in hct u*r*g * de verelriging, noodzakelijk ach.

Deze u*lqgro@em/co**rissi; $aan hd drur bij in haar fitncfiÈultoefe+fug . %i àltvtahld-

begfiilr ook r"rm,roording verscln:ldigd am de Àlgmene L,edelrvergade,.ing

2.Eer urcftgro€p/conrmissie kaat uit t ;s" g*alegrnrstid dat tevers als voorzitter optreee

alsmede g* or *"er Ie& daartoe bermd door hd beslu.

COMMUNICATIE

Artikel6
Ter bevor&ringvm. de csrr}ffirnic*ietussenhetb#rnr a deledorverzorgthd bdurindien

nodig een "Niegwsbrid', \ilaadr & 1& idornffie d\r$ggl over a ry de hoogfe g&ouden wordm

o*i.to*l* zaka die vm belmg zijn voor & verenigitlg'

WIJfrGING VAN HET HUISEOIIDETIJK REGLEMENT

Àrtikel T
1 ,Dit rqlmed tree& in werking op de dag nadat hef door de Algmeae vergad€dng is vastgesteld'

zJI€t rE4ffi€sÉ * ràr,ifiog*-*;rd*tJ mmis gefu,rach aan alle leden, bestr:ursledm en Amvest'

3.Vaststófing * *:Àgiqg .rËt 6"*t" bij gevrrune meerde'rheid vm geldig uitgebrachte sttrmm'

SLOTBEPALING

Artikef 8
h gevallor waarin dit Huisoudelijk Rq[emart ri* voorzid, beslist kd be§tu]Í vm het platfom

Amvest-Huurfus.

Vastgesteldin dete IJtftrfut op 28 november 2005 gàoudm Algmme L&ve'qgpdeÏing'

Namens hetbestwr:

k G.G.Hrrjes,
voorzitler

J.W.van der Klis,
bestuurslid
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