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HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSFEDERATIE
Van Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe

LIDMAATSCHAP 
Artikel. 1

1. De vereniging draagt de naam Huurdersfederatie en is gevestigd te Emmen.

2. Het lidmaatschap van de vereniging kan schriftelijk worden aangevraagd conform de 
statuten art. 7.

3. Het bestuur bevestigt binnen 1 maand de ontvangst van de aanvraag.

4. Bij bevestiging van het lidmaatschap is de contributie over de resterende periode van het 
jaar in haar geheel verschuldigd vanaf de eerste van de volgende maand. Vanaf de 
ontvangst van de contributie gelden volledig alle rechten en plichten. 

5. Gelijktijdig met de bevestiging ontvangt het nieuwe lid de statuten en het huishoudelijk 
reglement. 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 
Artikel 2
Leden die, overeenkomstig art. 10 van de statuten, hun lidmaatschap willen beëindigen ontvangen 
een door het (dagelijks) bestuur getekende verklaring dat van hun opzegging kennis is genomen. 

BESTUUR 
Artikel 3

1. Er geldt een benoemingsperiode van 4 jaar. Na 4 jaar kan het bestuurslid zich herkiesbaar 
stellen, met een maximum van 4 jaar. De Federatieraad heeft het recht hierop in bijzondere
omstandigheden een uitzondering te maken. 

2. Per kalenderjaar kan niet meer dan één derde van het zittende aantal bestuursleden 
aftredend zijn. 

3. Het rooster van aftreden is als bijlage bij het huishoudelijk reglement gevoegd.

PROCEDURE VOORDRAGEN EN BENOEMEN BESTUURSLEDEN
Artikel 4

1. Voordracht van een kandidaat bestuurslid geschiedt door de Federatieraad of via het 
bestuur.

2. Kandidaat bestuurslid schrijft daartoe een motivatie-brief aan het bureau van de 
Huurdersfederatie, t.a.v. de technisch voorzitter van de Federatieraad. 

3. Kandidaat bestuurslid krijgt ontvangstbevestiging en wordt door het bureau per brief in 
kennis gesteld van de procedure.

4. In de eerstvolgende Federatieraadvergadering wordt de motivatiebrief ingebracht en 
besproken.

5. De Federatieraad beslist in overleg met het bestuur of uitbreiding op dit moment wenselijk 
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is en aan welke vaardigheden binnen het bestuur behoefte is. Zo niet dan wordt het 
voorgedragen lid daarvan z.s.m. in kennis gesteld. 

6. Indien uitbreiding wenselijk is wordt ter vergadering de brief behandeld op basis van de 
volgende criteria;

 aanwezig zijn op vergaderingen; 
 aanwijsbare kennis en/of bestuurlijke kennis;
 brede maatschappelijke betrokkenheid;
 digitale vaardigheden;
 bereidheid tot kennisvermeerdering;
 komt uit het werkgebied van de Huurdersfederatie;
 geen functie binnen een woningcorporatie.

7. Bij positieve indruk wordt kandidaat uitgenodigd voor een gesprek met enkele 
afgevaardigden van de Federatieraad en 1 bestuurslid. 

8. De afgevaardigden stellen de overige Federatieraadsleden vervolgens schriftelijk in kennis 
van hun bevindingen en uitkomst (positief of negatief).

9. Na positief advies volgt z.s.m. een klikgesprek met het voltallige bestuur. Een negatief 
klikgesprek leidt tot heroverweging in de Federatieraad.

10. Benoeming geschiedt door de Federatieraad en geschiedt bij meerderheid van 2/3 van de 
uitgebrachte stemmen. Als geldig stem geldt ook een per mail uitgebrachte stem gericht 
aan de technische voorzitter van de Federatieraad. 

11. Het bestuur mag zich over de benoeming van bestuursleden beraden en daarover haar 
veto uitspreken.

12. Het bestuur verdeelt onderling de werkzaamheden.

FEDERATIERAAD
Artikel 5

1. De Federatieraad wordt samengesteld conform art.11 lid 2 van de statuten; zij kiest uit 
haar midden een woordvoerder. De woordvoerder mag geen bestuurder zijn binnen het 
bestuur van de Huurdersfederatie.

2. De leden van de Federatieraad moet conform art. 11 lid 2 van de statuten bestaan uit 
huurders/bewoners. Met bewoners wordt bedoeld de (mede)bewoners van een huurwoning.

3. Er geldt een benoemingsperiode van 4 jaar. Na 4 jaar kan het Federatieraadslid zich 
herkiesbaar stellen, met een maximum van 4 jaar. Kopers binnen de Federatieraad zijn niet 
herkiesbaar. De Federatieraad heeft het recht hierop in uitzonderlijke omstandigheden een 
uitzondering te maken. 

4. Per kalenderjaar kan niet meer dan één derde van het zittende aantal Federatieraadsleden 
aftredend zijn. 
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5. Het rooster van aftreden is als bijlage bij het huishoudelijk reglement gevoegd.

PROCEDURE VOORDRAGEN EN BENOEMEN FEDERATIERAADSLEDEN
Artikel 6

1. Voordracht van een kandidaat-Federatieraadslid geschiedt door de Federatieraad of via het 
bestuur.

2. In de eerstvolgende Federatieraadvergadering wordt de motivatie van de kandidaat ingebracht
als agendapunt en besproken. De Federatieraad beslist ter vergadering of uitbreiding op dit
moment wenselijk is. Zo niet dan wordt het voorgedragen lid daarvan binnen 1 maand in 
kennis gesteld.

3. Indien uitbreiding wenselijk is wordt ter vergadering de motivatie behandeld op basis van de 
volgende criteria;

 aanwezig zijn op vergaderingen; 
 digitale vaardigheden;
 bereidheid tot kennisvermeerdering;
 komt uit het werkgebied van de Huurdersfederatie;
 mag uit alle huurders-doelgroepen komen. 

4. Bij positieve beoordeling wordt kandidaat uitgenodigd voor een gesprek met enkele 
afgevaardigden en de woordvoerder van de Federatieraad. De woordvoerder koppelt de 
uitkomsten terug naar het bestuur en het bureau.  

5. Het besluit wordt meegenomen in de eerstvolgende Federatieraadvergadering.

6. Bij afwijzing ontvangt de kandidaat een gemotiveerde afwijzing van de woordvoerder. Het 
bestuur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

7. Indien geen bezwaren zijn ingediend volgt automatisch benoeming in de eerstvolgende 
vergadering. De woordvoerder brengt de kandidaat hiervan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte en nodigt de kandidaat uit voor de eerstvolgende vergadering.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Artikel 7
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt conform art. 11, lid 3 mede toe aan de voorzitter van 
het bestuur. De volgende beslissingen worden gezamenlijk ondertekend door het dagelijks bestuur;

 personele beslissingen;
 financiële beslissingen boven de € 4.000,00 (prijspeil 2016);
 bezwaarschriften.

BEGROTING
Artikel 8

1. Vaststelling van de begroting door de Federatieraad betekent machtiging aan het bestuur 
tot gebruik van de aangegeven middelen. Indien ontwikkelingen wijzigingen in de begroting 
noodzakelijk maken stelt het bestuur de Federatieraad zo spoedig mogelijk op de hoogte.

2. De controle van de jaarrekening wordt verricht door een door het bestuur aangewezen 
accountant. Het bestuur zorgt er voor dat de balans en een staat van baten en lasten 
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binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar in een Federatieraadvergadering als bedoeld
in art. 12 van de statuten ter kennis wordt gebracht.

FONDSEN
Artikel 9
Op grond van de artikelen 17 en 18 van de statuten ingestelde fondsen worden opgenomen in de
begroting en volgens de artikelen van dit reglement beheerd.

COMMISSIES
Artikel 10
Ter ondersteuning van haar werkzaamheden kan het bestuur commissies instellen gevormd door 
leden van de Federatieraad en/of het bestuur. Commissieleden vertegenwoordigen de vereniging 
met inachtneming van de statuten en in het bijzonder art. 14 daarvan. De commissieleden zorgen 
voor adequate terugkoppeling aan het bestuur (of gedelegeerd: aan het bureau).

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 11
Dit reglement treedt inwerking na toetsing van het bestuur en op de dag nadat het door de 
Federatieraad is vastgesteld.
Vaststelling van dit huishoudelijk reglement vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen. 

SLOTBEPALING
Artikel 12
In alle gevallen, waarin niet bij wet of onvolledig bij statuten of huishoudelijk reglement is voorzien
beslist het bestuur.
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REGLEMENT JURIDISCHE ONDERSTEUNING

Artikel 1
De vereniging heeft een fonds voor juridische bijstand en garantstelling.

Artikel 2
Voor bijstand middels dit fonds c.q. ondersteuning bij procedures komen in aanmerking huurders 
die lid zijn van één der aangesloten organisaties of huurders die een bijdrage aan de vereniging 
betalen.

Artikel 3
Het bestuur kan wanneer zij dit wenselijk en/of noodzakelijk acht, in bijzondere situaties, ook niet 
leden een garantstelling verlenen c.q. ondersteunen procedures.

Artikel 4
Een beroep op dit fonds kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Gelijktijdig met deze aanvraag 
dienen alle op de zaak betrekking hebbende stukken, zo uitvoerig mogelijk, te worden 
meegezonden.
In een lopende procedure wordt geen garantstelling c.q. bijstand verleend. Het bestuur kan van 
deze bepaling slechts afwijken indien vaststaat dat door alsnog toekennen van een garantstelling 
c.q. verlenen van bijstand een belangrijk voordeel kan optreden zowel in materiële en/of 
procedurele zin voor betrokken huurder of jurisprudentie wordt verkregen die voor meer huurders 
van wezenlijk belang is.

Artikel 5
Jaarlijks wordt in de begroting van de vereniging een bedrag vastgesteld ten behoeve van voeding 
van dit fonds. Daarnaast wordt dit fonds gevoed door bijdragen van huurders die op het fonds 
een beroep doen en eventuele extra stortingen van vrijkomende middelen.

Artikel 6
Het aantal procedures waarvoor bijstand c.q. garantstelling wordt verleend, wordt aan een 
maximum gebonden op basis van een daarvoor bestemd budget, hetwelk jaarlijks kan worden 
herzien.
De maximale bijstand c.q. de garantstelling wordt per aanvraag door het bestuur vastgesteld en 
schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld.

Artikel 7
Door de vereniging kan van betrokken huurder(s) een eigen bijdrage worden gevraagd voor een 
aantal door de vereniging te maken kosten. Deze bijdrage wordt aan betrokkene(n) medegedeeld 
voor het toekennen van de garantie c.q. bijstand.
Aanvaarding van de bijstand c.q. garantstelling betekent instemming met de eigen bijdrage. Dit 
wordt hen bij toekenning schriftelijk medegedeeld. Deze bijdrage dient voor de aanvang van de 
procedure op de rekening van de vereniging te worden gestort. Betrokkene ontvangt daartoe een 
nota.

Artikel 8
Aangesloten huurdersorganisaties kunnen op overeenkomstige wijze gebruik maken van het fonds. 
Alle correspondentie loopt dan via het secretariaat van de huurdersfederatie.
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Artikel 9
Uitbetaling van een garantstelling vindt eerst plaats nadat alle op de zaak betrekking hebbende 
stukken bij de vereniging binnen zijn en de nota is ingediend. Niet voor bijdrage komen in 
aanmerking;

 de eigen bijdrage aan de jurist;
 griffiekosten;
 verschotten en vaste kosten van de advocaat als tel., porto ed. tenzij het bestuur dit 

alsnog noodzakelijk acht in het belang van de te volgen c.q. gevolgde procedure.

Artikel 10
De vereniging wordt met uitsluiting van ieder ander, gerechtigd gebruik te maken van al het 
verkregen materiaal, met dien verstande dat de privacy wordt gewaarborgd.

Artikel 11
De voorzitter van de vereniging is belast met de uitvoering van dit reglement. Hij rapporteert 
daarover in het bestuur. Hij kan de dagelijkse werkzaamheden, aan dit reglement verbonden, 
opdragen aan een medewerker in dienst van de vereniging.

Artikel 12
In spoedeisende gevallen waarin in dit reglement niet is voorzien en waarvoor niet het bestuur 
bijeen kan komen, beslist de voorzitter na overleg met de leden van het bestuur.

Artikel 13
Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur. Zij brengt dit terstond ter kennis 
van de leden.

Artikel 14
Dit reglement maakt een onlosmakelijk deel uit van het huishoudelijk reglement van de vereniging. 
Het treedt gelijktijdig met het huishoudelijk reglement in werking.
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Bestuur (max. 7 personen)
benoemd door Federatieraad

Voorzitter

Federatiekantoor

Individuele
huurders
bewoners

Lid-organisaties/afdelingen

Bij woningcorporaties-beleggers-part. eigenaren

     ORGANOGRAM
Federatieraad

max. 21 leden excl. de leden van het bestuur
tevens de algemene vergadering

benoemd door de Federatieraad op voordracht lid-
organisaties/bestuur


