
 

 

Huishoudelijk reglement Striepersparlement 

1. Algemene bepalingen 

Dit huishoudelijk reglement (hierna Reglement) regelt de gang van zaken binnen het 

Striepersparlement. Waar het Reglement strijdig is met de statuten van Stichting Carnavalsviering 

Striepersgat, dan gaan de statuten voor. 

2. Doel 

Het Striepersparlement is een onafhankelijk orgaan binnen Stichting Carnavalsviering Striepersgat en 

heeft als doel om de individuele Strieper en Strieperin meer inspraak in het advies van het 

parlement aan Stichting Carnavalsviering Striepersgat te geven in het carnaval in Striepersgat. 

Daartoe worden gedachten, suggesties en ideeën en plannen besproken en deze worden voorgelegd 

aan het algemeen bestuur van Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Het Striepersparlement is 

geen uitvoerend orgaan. 

3. Lidmaatschap Striepersparlement 

1. Iedere Strieper en Strieperin die minimaal 18 jaar is kan lid worden van het 

Striepersparlement. 

2. Van lidmaatschap en het toehoren van vergaderingen van het Striepersparlement zijn 

uitgesloten: 

a. De bestuursleden van Stichting Carnavalsviering Striepersgat; 

b. Geschorste leden van het Striepersparlement. 

3. Leden zitten op persoonlijke titel in het Striepersparlement. 

4. Indien een lid het lidmaatschap wil opzeggen, dan informeert het lid de secretaris van het 

bestuur van het Striepersparlement via secretaris@striepersparlement.nl. 

5. Het lidmaatschap van het Striepersparlement bedraagt € 11,- per kalenderjaar, ongeacht de 

datum in het jaar waarin men lid wordt. 

4. Striepersparlement 

1. Het Striepersparlement komt minimaal drie keer per jaar samen. 

2. Tenminste de volgende onderwerpen worden besproken: 

a. Terugkoppeling Stichting Carnavalsviering Striepersgat; 

b. Terugkoppelingen commissies van het Striepersparlement; 

c. Voorstellen van het Striepersparlement. 

3. Voor besluitvorming geldt dat minimaal 25% van de leden aanwezig moet zijn, met 

uitzondering van het bepaalde in lid 6. 

4. Besluiten worden genomen bij een normale meerderheid van stemmen, met uitzondering 

van het bepaalde in lid 6. 

5. Stemmen over personen gaat altijd schriftelijk. Stemmen over zaken met handopsteken. 

6. Een besluit tot opheffing van het Striepersparlement behoeft tweederde van het aantal 

stemmen, waarbij minimaal 67% van de leden aanwezig moet zijn. 

7. Ieder lid heeft één stem. 

8. Een lid kan een ander lid machtigen. Dit lid informeert de secretaris via 

secretaris@striepersparlement.nl. 

9. Een lid kan door maar één lid gemachtigd worden. 
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10. Vergaderingen van het Striepersparlement zijn besloten. Eventuele toehoorders kunnen een 

verzoek indienen bij de secretaris van het bestuur. Het bestuur besluit over toelating van 

toehoorders. 

11. Het lidmaatschap wordt geschorst, dan wel beëindigd: 

a. Indien het lid zelf opzegt: het lidmaatschap wordt beëindigd per 01 januari van het 

opvolgend jaar waarin de opzegging is ontvangen; 

b. Bij wanbetaling: het bestuur schorst het lid tot de achterstallige lidmaatschapsgeld is 

betaald. Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden vóór aanvang van het nieuwe 

kalenderjaar, dan wordt het lidmaatschap per 01 januari van het kalenderjaar 

beëindigd; 

c. Indien het lid een jaar lang niet aanwezig is geweest zonder een geldige reden. Het 

bestuur schorst het lid en legt een royementsverzoek voor bij het 

Striepersparlement. Deze stemt dan over het royement, waarbij een normale 

meerderheid van de aanwezige leden vereist is; 

d. Bij ongewenst gedrag van het lid, ter bepaling aan het bestuur. Het bestuur schorst 

het lid en legt een royementsverzoek voor bij het Striepersparlement. Deze stemt 

dan over het royement, waarbij een normale meerderheid van de aanwezige leden 

vereist is. 

5.  Bestuur 

1. Uit het Striepersparlement wordt tweejaarlijks een bestuur verkozen. Het bestuur kan een 

rooster van aftreden opstellen. 

2. In het bestuur zitten minimaal de volgende functies: 

a. Voorzitter 

b. Secretaris 

c. Penningmeester 

3. Het bestuur vertegenwoordigt het Striepersparlement. 

4. Het bestuur of een deel daarvan overlegt minimaal viermaal per jaar met het algemeen 

bestuur van Stichting Carnavalsviering Striepersgat. 

5. Het bestuur bereidt de bijeenkomsten van het Striepersparlement voor. 

6. Vergaderingen van het bestuur zijn besloten. Eventuele toehoorders kunnen een verzoek 

indienen bij de secretaris van het bestuur. Het bestuur besluit over toelating van 

toehoorders. 

7. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: 

a. Op eigen initiatief van het bestuurslid; 

b. Indien er een rooster van aftreden is: op het moment zoals in het rooster is vermeld; 

c. Indien het lidmaatschap van het Striepersparlement is beëindigd; 

d. Na afloop van de zittingstermijn; 

e. Door middel van ontslag door het Striepersparlement. 

6. Commissies 

1. Het Striepersparlement kan commissies instellen. 

2. Commissies bereiden voorstellen voor volgens een vast format. 

3. Leden van het Striepersparlement kunnen in één of meer commissies plaatsnemen. 

7. Wijzigingsbepalingen 



 

 

1. Dit Reglement kan worden gewijzigd op voordracht van het bestuur van het 

Striepersparlement of op voordracht van een lid van het Striepersparlement. 

2. Een wijziging van dit Reglement vereist een gewone meerderheid van het aantal aanwezige 

leden van het Striepersparlement. 

8. Slotbepalingen 

Daar waar dit Reglement niet in voorziet beslist het bestuur van het Striepersparlement. 

 

Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk vastgesteld in de vergadering van het Striepersparlement 

op 30 november 2022. 


