REGLEMENT
Reglement behorende bij de Stichting Dorpsveiling Oosterblokker als bedoeld in
artikel 10 van de statuten.
Artikel 1.
Bestuur: Samenstelling en benoeming
1. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 bestuursleden.
2. De bestuursleden worden door het bestuur benoemd waarbij als uitgangspunt
geldt dat:
3.

minimaal 3 leden worden benoemd vanuit de gemeenschap Oosterblokker;
minimaal 2 leden worden benoemd op voordracht van het veiling comité.

Indien er tegen de op grond van het vorenstaande voorgedragen personen
dringende bezwaren bestaan kan het bestuur de voordracht één maal per
vacature met algemene stemmen afwijzen. De voordragende instantie doet een
nieuwe, alsdan bindende voordracht, die niet gelijkluidend mag zijn aan de eerste
voordracht.

Artikel 2.
Bestemming van de opbrengst uit de jaarlijks te organiseren dorpsveiling
1. Het bestuur hanteert bij de bestemming van de opbrengst van de dorpsveiling het
volgende uitgangspunt:
80% van de netto opbrengst is bestemd voor projecten welke door de
gemeenschap van Oosterblokker worden voorgedragen. Naast het in stand
houden van het kerkgebouw, kunnen dit ook alternatieve projecten zijn. Doel
moet zijn de verbinding in het dorp te bevorderen. Aanvragen voor deze
alternatieve projecten dienen voor 1 februari (in het jaar volgend op de
gehouden veiling) ingediend te worden bij het bestuur van de stichting. Dit
kan schriftelijk bij 1 van de bestuursleden of per email: info@dorpsveiling.nl
20% van de netto opbrengst is bestemd voor verenigingen, stichtingen, clubs
of andere organisaties uit Oosterblokker welke deelnemen met een specifiek
koopje.
2. Onder netto opbrengst wordt verstaan de totale opbrengst van de dorpsveiling
verminderd met alle ter zake gemaakte kosten, kosten van voormelde stichting
en eventuele restituties aan verenigingen, stichtingen, clubs of andere
organisaties op grond van het hierna in lid 3 bepaalde.
3. Indien verenigingen, stichtingen, clubs of andere organisaties uit Oosterblokker
een specifiek koopje inbrengen in de dorpsveiling hebben zij recht op 50% van de
opbrengst van dat betreffende koopje. Het bestuur kan ingebrachte koopjes
weigeren.
Artikel 3
Verdeling 20% van de netto opbrengst
iedere koper op de dorpsveiling kan een stem uitbrengen over de verdeling van
de 20%;
verenigingen die een specifiek koopje hebben ingebracht delen mee naar rato
van de op hen uitgebrachte stemmen, het team van eerder genoemde kerk kan in
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deze zonder specifiek koopje als vereniging worden beschouwd;
-

stemmen kunnen tot een kwartier na verkoop van het laatste koopje op de
dorpsveiling bij het veilingcomité worden uitgebracht;

Artikel 4.
Verslaggeving
Jaarlijks doet het bestuur via een dorpsorgaan en/of de website verslag van de
opbrengst van de dorpsveiling en de verdeling en besteding van de gelden.
Artikel 5.
Wijziging Reglement
Onder verwijzing naar artikel 10 van de statuten van de stichting kan dit reglement
worden gewijzigd met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
dit reglement is goedgekeurd in de vergadering van 09-05-2019

