Huishoudelijk reglement Vereniging Ondernemend Assen

Huishoudelijk reglement Vereniging Ondernemend Assen vastgesteld door het bestuur na
goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering in haar extra vergadering van 1 december 2020.
1. Algemeen
Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Ondernemend Assen
(VOA). Bij strijdigheid prevaleren de statuten.
2. Afdelingen
De VOA kent verschillende afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid (artikel 4 Statuten). Een afdeling
representeert groepen leden die behoren tot een aangewezen branche. In geval een lid niet tot een
specifiek in dit reglement aangewezen branche behoort wordt het lid ingedeeld tot een
bedrijventerrein waar het lid is gevestigd.
De VOA kent de volgende afdelingen:
- Zorg;
- Overheid en Defensie;
- Onderwijs;
- Stadsbedrijvenpark;
- Zuid/West;
- Noord;
- Ondernemers Niet gevestigd op een Bedrijventerrein (ONB).
3. Lidmaatschap
Leden van de Vereniging kunnen zijn in Assen gevestigde ondernemers of (overheids)instellingen.
Ieder lid wordt ingedeeld bij een afdeling.
3.1 Geassocieerd Lidmaatschap
In bijzondere gevallen kunnen partijen buiten de gemeentegrens van Assen, lid worden van de
vereniging. We spreken dan van een Geassocieerd Lidmaatschap.
De definitie van bijzondere gevallen wordt door het dagelijks bestuur bepaald. Geassocieerde leden
betalen de normale contributie en hebben toegang tot alle activiteiten van de vereniging. Zij worden
ingedeeld in een afdeling door het Dagelijks Bestuur in overleg met het betreffende afdelingsbestuur
en het betreffende geassocieerde lid.
Geassocieerde Leden hebben geen stemrecht en kunnen geen deel uitmaken van een
afdelingsbestuur of van het bestuur van de vereniging. Zij kunnen wel door het Dagelijks Bestuur
gevraagd worden namens de vereniging zitting te nemen in aanpalende besturen.
4. Bestuur benoemingen
De afdelingen zijn bevoegd tot het benoemen tot één bestuurder binnen het bestuur. De leden van
de afdelingen kunnen hiertoe zelfstandig een voordracht doen. De leden van een afdeling zijn
uitsluitend bevoegd te stemmen over een bestuurder die de eigen afdeling vertegenwoordigt. Zij
kunnen geen geldige stem uitbrengen over een te benoemen bestuurder van een andere afdeling.
Alle leden van de VOA kunnen binnen de Algemene Leden Vergadering een geldige stem uitbrengen
over de te benoemen voorzitter en penningmeester.
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5. Bestuur inrichting
De voorzitter, penningmeester en de bestuurders afdelingen vormen het Algemeen Bestuur (AB). Dit
bestuur komt tenminste 2 keer per jaar in voltallige samenstelling bijeen.
Vanuit het Algemeen Bestuur wordt een Dagelijks Bestuur (DB) samengesteld. Het DB houdt zich
bezig met alle lopende zaken en kwesties die de VOA aangaan. Het DB bestaat in ieder geval uit de
voorzitter, penningmeester en tenminste 3 andere bestuursleden.
6. Bestuurstermijn
Een bestuurslid wordt voor een periode van drie jaren benoemd en is daarna terstond herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op
het rooster de plaats in van zijn voorganger.
Er geldt een Rooster van Aftreden, dat voorziet in het jaarlijks aftreden van een of meer
bestuursleden.
7. Taken: activiteiten/belangenbehartiging
Het takenpakket van de vereniging omvat in elk geval:
Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de binnen haar werkgebied gevestigde
ondernemingen in het algemeen en van de bij haar aangesloten leden in het bijzonder;
Het organiseren van ledenbijeenkomsten;
Invulling geven aan het overleg op bedrijventerreinniveau tussen gemeente en
ondernemers;
Het voeren van overleg met andere organisaties die collectieve diensten aanbieden aan de in Assen
gevestigde bedrijven.
8. Financiën
De gemeente Assen heft jaarlijks via een OZB-opslag (tarief niet woningen) middelen die ten goede
komen aan het Ondernemers Fonds Assen (OFA). De OZB opslag wordt geheven op alle niet
woningen in Assen.
Deze gelden zijn primair bedoeld om aan de afdelingen ten goede te komen voor de ontwikkeling,
het beheer, verbetering, onderhoud en beveiliging van de bedrijventerreinen en het uitvoeren van
projecten.
Het bestuur,
07.12.2020
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