HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENRAAD BERCHEM
*******************************************************
Versie - goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van de seniorenraad van 26 juni 2014.
Artikel 1. Overeenkomstig artikel 10 van de statuten moeten de stemgerechtigde leden van de
seniorenraad aan een aantal criteria voldoen.
1)Zij moeten de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben.
2)Zij moeten het district Berchem bewonen of een Berchemse seniorenvereniging, erkend
door de seniorenraad, vertegenwoordigen als actief lid van deze vereniging.
3)Zij mogen geen politiek mandaat bekleden.
4)Zij moeten de Nederlandse taal in die mate machtig zijn dat zij tijdens de vergaderingen
begrijpen wat gezegd is en dat op een degelijke manier kunnen overbrengen naar de senioren
die zij vertegenwoordigen. Zij moeten ook, zonder vertaler, in begrijpbare taal de vergadering
kunnen toespreken.
5)In de seniorenraad moet getracht worden naar een gezonde balans tussen het aantal
mannelijke en vrouwelijke leden. De raad mag daartoe uit niet meer dan 2/3 mannelijke of
vrouwelijke leden bestaan.
Artikel 2. Indien onafhankelijken, zoals bedoeld in artikel 6c) van de statuten, zich
voorstellen om stemgerechtigd lid te worden van de seniorenraad, zullen zij door het dagelijks
bestuur van de seniorenraad uitgenodigd worden voor een gesprek. De daaropvolgende
seniorenraad zal beslissen over hun aanstelling op basis van het verslag van het dagelijks
bestuur.
Artikel 3. De algemene vergadering van de seniorenraad vergadert in principe elke maand op
een donderdag, en dit bij voorkeur in de voormiddag.
Uitzondering hierop kan de samenroeping vormen op verzoek van het districtsbestuur of van
minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden, zoals vermeld in artikel 5 van de statuten.
Artikel 4. Het dagelijks bestuur vergadert in principe op de donderdag twee weken
voorafgaand aan die van de algemene vergadering. Wanneer deze dag op een wettelijke of
plaatselijke feestdag valt, komt een andere dag van die week in aanmerking. Er wordt steeds
betracht de bijeenkomst van het dagelijks bestuur minstens een week voor de algemene
vergadering te houden.
Artikel 5. Bij de voorbereiding van de algemene vergadering door het dagelijks bestuur hoort
de samenstelling van de agenda en het inpassen van eventuele gastsprekers.
Artikel 6. Vaste agendapunten van de algemene vergadering zijn:
1)noteren van de aanwezigheden. Deze aanwezigheidslijst wordt opgenomen in het verslag;
2)de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering;
3)kennisname van de briefwisseling;
4)stand van zaken in de themagroepen en in de SeniorenRaad Stad Antwerpen;
5)overzicht van de activiteiten;
6) varia of vragenronde.
Artikel 7. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter.
Bij afwezigheid van de voorzitter door, in volgorde:
-de eerste ondervoorzitter;
-de tweede ondervoorzitter;

-het oudste lid van het dagelijks bestuur.
Artikel 8. De bespreking van de punten die aan de algemene vergadering van de seniorenraad
worden voorgelegd gebeurt in de volgorde van hun inschrijving op de agenda, tenzij de raad
er zelf anders over beslist.
Artikel 9. Tot de behandeling van een punt buiten de agenda moet door tenminste 2/3e van de
aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten.
De punten buiten de agenda worden behandeld vóór alle andere punten, tenzij de raad er zelf
anders over beslist.
Artikel 10. De leden van de raad nemen het woord nadat zij het van de voorzitter hebben
gekregen. De voorzitter kan de vergadering schorsen voor een tijd, waarover hij/zij alleen
oordeelt. Zo nodig kan de voorzitter de vergadering sluiten.
Artikel 11. Stemming over adviezen, voorstellen of moties gebeurt door de stemgerechtigde
leden bij handopsteken. Hiervan wordt afgeweken als de meerderheid van de stemgerechtigde
leden beslist over te gaan tot een geheime stemming.
Het advies, het voorstel of de motie wordt aangenomen bij meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden.
De telling geschiedt door een niet-stemgerechtigd lid, namelijk de secretaris of zijn vervanger.
Artikel 12. Als bij de verkiezing van voorzitter, ondervoorzitter of andere leden van het
dagelijks bestuur het aantal stemmen van de kandidaten met het hoogst aantal stemmen gelijk
is, dan wordt de stemming opnieuw georganiseerd, beperkt tot deze kandidaten met het gelijk
aantal stemmen.
Artikel 13. De secretaris voert de briefwisseling in opdracht van de seniorenraad, in nauwe
samenwerking met de voorzitter.
Artikel 14. De leden van de seniorenraad die aangeduid zijn voor:
 een eigen thematische werkgroep, zoals vermeld in artikel 5 van de statuten
 eventuele andere opdrachten
brengen tijdens de algemene vergadering verslag uit.
Artikel 15. Onder deskundigen, vermeld in artikel 13 van de statuten, worden verstaan:
-een vertegenwoordiger, aangeduid door het Zorgbedrijf;
-personen die door hun capaciteiten kunnen bijdragen tot een goed seniorenbeleid;
-personen die een deel van het district bewonen, waarin geen van de stemgerechtigde leden
zijn woonplaats heeft.
Artikel 16. Dit reglement kan gewijzigd of aangevuld worden als 2/3e van de
stemgerechtigde leden van de seniorenraad dit wensen.
Artikel 17. Deze aanpassing van het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de
seniorenraad van Berchem van 26 juni 2014.
**************************************************************************

