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Art 1 Reikwijdte van het huishoudelijk reglement 
Art 1.1 Dit huishoudelijk reglement (hr) vervangt eerdere hrs. 
Art 1.2 Dit hr is gebaseerd op de statuten van Stichting de Spil, nu handelend onder Kulturhus De Spil. 
Art 2  De deelnemersraad 
Art 2.1. Volgens de statuten, art 7.1, bestaat de deelnemersraad uit afgevaardigden van alle 
(sport)verenigingen en andere gebruikers van het gemeenschapshuis, nu het Kulturhus De Spil. 
Art 2.2 De deelnemersraad bestond tot 1 september 2016 uit afgevaardigden  van alle gebruikers van 
het gemeenschapshuis.  
Art 2.3 De deelnemersraad zal per 1 september 2016 uit minimaal 4 en maximaal 8 afgevaardigden 
bestaan, die representatief zijn voor de gebruikersgroepen. 
Art 2.4 deelnemersraad benoemt zelf de afgevaardigden uit de gebruikersgroepen 
Art 2.4.1 De deelnemersraad ontwerpt zelf een model voor verkiezing tot afgevaardigde. 
Art 2.5 Een afgevaardigde  wordt voor maximaal 4 jaar benoemd. 
Art 2.6 Een afgevaardigde is bijvoorkeur een bestuurslid oid van een gebruikersgroep, die regelmatig 
gebruik maakt van de faciliteiten van het Kulturhus De Spil. 
Art 2.6.1 Is de afgevaardigde geen bestuurslid oid meer van een gebruikersgroep dan ontstaat een 
vacature. 
Art 2.6.2 Er zijn -per gebruikersgroep-  twee afgevaardigden. 

Het KDS-bestuur heeft een voorstel gedaan voor  een groepering van afgevaardigden van de 
deelnemers: Gebruikers van de Sportzaal; Gebruikers van het buitenterrein; WMO- gerelateerde en 
overige gebruikers. (Die indeling wordt overgenomen door de deelnemersraad op 7-11-2016) 
Art 2.6.3 Een afgevaardigde kan zich niet laten vervangen. 
Art 2.7 De deelnemersraad heeft een rooster van aftreden. 
Art 2.8 De deelnemersraad benoemd uit haar midden een voorzitter en secretaris. 
Art 3 Bestuurders van de Stichting 
Art 3.1 Op voordracht van de deelnemersraad zijn  A) Guus Huis in ’t Veld, B) Ad van Wijlen, C) Wilma 
Schepers als bestuurslid benoemd. 
Art 3.2 Rooster van aftreden is als volgt (4 jaarcyclus):  A) in 2019, B) in 2020, C) in 2022 
Art 3.2.1 Voordracht vacature(s) wordt uiterlijk in de najaarsvergadering van deelnemersraad en 
bestuur gedaan, met ingang van 1 januari van het dan komende jaar. 
Art 3.2.2 Vervanging van in art 3.1 genoemde personen volgen het rooster. 
Art.3.2.3 Uiterlijk 4 weken voor de vergadering waarin wordt besloten tot benoeming van een 
KDS-bestuurslid wordt, op de voorgestelde kandidaat een tegenkandidaat ingebracht.(wijz. Per 
9-11-17) 
Art 3.3 Het bestuur benoemt de overige 3 bestuursleden. 
Art 3.4 Na uiterlijk 4 jaar treedt een bestuurslid af en is per direct weer benoembaar voor 4 jaar. 
Art 3.4.1 Een bestuurslid kan maximaal 12 jaar in functie zijn. 
Art 4 Uitvoeringsteams en coördinator/beheerder 
Art 4.1 Het bestuur stelt uitvoeringsteams/commissies per 1 september 2016 in en benoemt de 
leden en de voorzitter/leider. 
Art 4.2 De leden van deze teams/commissies worden voor maximaal 3 jaar benoemd en zijn daarna 
direct herbenoembaar. 
Art 4.3 De voorzitter/leider van een team/commissie maakt een rooster van aftreden. 
Art 4.4 Het bestuur benoemt een coördinator/beheerder voor de duur van maximaal 3 jaar, ingaande 
1 september 2016 en is daarna direct herbenoembaar. 
Art 4.5 De coördinator/beheerder en uitvoeringscommissies/teams werken onder het mandaat van 
het bestuur en leggen verantwoording af aan het bestuur. 
 


