
SPELREGELS FOCUSGROEP 
 

1 ALGEMEEN 
Een Focusgroep (FG) is onderdeel van Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH). Een FG bestaat in principe 

slechts zo lang als het thema waar de FG zich mee bezig houdt actueel is en er niet overgegaan is tot 

opheffing. 

Omdat een FG onderdeel is van de VDH, is het standpunt van een FG automatisch het standpunt van 

het bestuur van VDH, tenzij het bestuur van VDH anders beslist. De FG vertegenwoordigt daarmee 

zelfstandig de VDH op haar thema en praat namens de gehele vereniging met partijen buiten VDH. 

Een FG kan zo nodig putten uit het budget van de VDH (na goedkeuring bestuur VDH, meestal per 

uitgave). Ook krijgt de FG toegang tot de communicatie kanalen van de vereniging, te weten: 

- Website 

- Nieuwsbrief 

- De Stenen Bank 

Het is aan FG zelf hoe zij zich verder willen organiseren, of en zo ja welke vergaderfrequentie zij 

aanhouden, of en zo ja er notulen bijgehouden worden en of deze notulen opgenomen dienen te 

worden in de archieven van de VDH. 

2 OPRICHTING 
Iedereen die aan onderstaande voorwaarden voldoet kan een FG oprichten: 

- Men is woonachtig in Hees (‘Hees’ gedefinieerd volgens de statuten VDH) 

- Men is lid van de vereniging, of heeft ambitie om dat op korte termijn te worden. 

- Men heeft toestemming van het bestuurslid van VDH dat het thema van de FG in zijn/haar 

aandachtsgebied heeft. Dit bestuurslid (hierna te noemen het aangesloten bestuurslid) 

maakt niet noodzakelijkerwijs deel uit van de FG. 

- Men onderschrijft de statuten van de VDH 

Een FG kan daarbij alleen opgericht worden als het thema waar zij zich mee bezig houdt niet overlapt 

met het thema van een al bestaande FG. 

Indien het thema van de FG valt binnen het werkingsgebied van een al bestaande werkgroep (WG), 

dan zal de voorzitter van de FG ook zitting mogen nemen in die WG. Het in die WG aanwezige 

bestuurslid is in dat geval het voor de FG aangesloten bestuurslid. 

3 DEELNAME 
Iedereen kan deelnemen aan een FG. Hiervoor is een melding aan oprichter en/of voorzitter FG 

(indien aanwezig) voldoende. Deelname aan een FG is altijd gratis en strekt tot hoe ver de deelnemer 

dit zelf wenst. Van deelnemers wordt verwacht dat zij de statuten van de VDH onderschrijven. 

4 EINDE DEELNAME 
Een lid van een FG kan zelf te allen tijde besluiten om niet (meer) deel te nemen in de FG. Het is 

daarbij niet verplicht, maar wel goed gebruik, om dit in ieder geval mede te delen aan de rest van de 

FG. 



Ook kan het voorkomen dat (een deel van) de FG een verzoek aan het aangesloten bestuurslid richt 

om een bepaald lid/leden uit de groep te zetten. Het aangesloten bestuurslid is dan gemachtigd om 

hierop te besluiten. 

5 BESLUITVORMING 
Besluiten worden met unanimiteit genomen. Komt de FG er onderling niet uit, zal het aangesloten 

bestuurslid de knoop doorhakken. 

6 WIJZIGING IN THEMA 
Leden van een FG kunnen besluiten haar aandachtsgebied te wijzigen, zo lang als dit afgestemd is het 

aangesloten bestuurslid en bestuur VDH, om te voorkomen dat er meerdere focusgroepen zich met 

hetzelfde thema gaan bezighouden. 

7 OPHEFFING 
Als een thema niet langer meer actueel is, kan een FG besluiten zichzelf op te heffen. Dit doet men 

middels bericht aan het aangesloten bestuurslid. Ook is het daarbij goed gebruik om dit ook mede te 

delen aan de door FG gebruikte communicatiekanalen. 

Indien duidelijk is dat een FG zich niet aan de statuten en doelstellingen van VDH houdt, dan wel haar 

eigen statuten niet na komt, kan het bestuur van VDH besluiten om een FG op te heffen. Dit zal z.s.m. 

na het besluit daartoe kenbaar gemaakt worden aan de betreffende FG. 

 

 

Aldus opgemaakt, 17 Mei 2021 te Nijmegen, 

Bestuur VDH 


