Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de Stichting Gebiedsfonds Delft
Technology Park (SGDTP) en dient als aanvulling daarop.

Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder meer de bevoegdheden
van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag
geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd en vastgesteld door het
bestuur van SGDTP d.d. 10 november 2020.
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Beleid
Het beleid van SGDTP is het uitdragen en opvolgen van haar kernwaarden. Die zijn:
 Mobiliteit en infrastructuur
 Duurzaamheid
 Innovatie en Kennisvalorisatie
 Leefomgeving
Deze kernwaarden zijn vastgelegd in een beleidsnotitie die is opgesteld naar aanleiding van
twee strategiesessies in 2020.
 De beleidsnotitie wordt geactualiseerd en herzien wanneer het bestuur dit nodig acht.
 Elke nieuwe versie van een beleidsnotitie is van kracht op het moment dat deze in de
bestuursvergadering is goedgekeurd.
 De beleidsnotitie wordt aangevuld met een jaarbegroting.

Artikel 2 van de Statuten – Doel en middelen
Iedereen kan bij het bestuur van SGDTP een projectaanvraag indienen volgens de richtlijnen
van het OFD, te lezen op de website www.ondernemersfondsdelft.nl. Hiervoor dient gebruik
te worden gemaakt van een projectaanvraagformulier
De ingediende projectaanvragen, voorzien van een deugdelijke begroting en/of offerte(s),
worden door het bestuur van SGDTP getoetst.

Artikel 7 van de Statuten – Taak en Bevoegdheid bestuur
Het bestuur
 Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Een dergelijke
groep bestaat uit ten minste één bestuurslid en in de groep kunnen ook nietbestuursleden plaatsnemen. Deze groepen worden ontbonden na financiële afrekening
met de penningmeester en decharge op een bestuursvergadering;
 Is niet bevoegd tot het aangaan van leningen. Uitzondering hierop is dat het bestuur
bevoegd is tot het accepteren van voorschotten op een meerjarendonatie;

Artikel 8 van de Statuten – Bestuursvergaderingen
Agendaoverleg
Twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende bestuursvergadering vindt het agendaoverleg plaats. Het betreft een voorbereidingsoverleg van de voorzitter, met diens adviseur
en het secretariaat. Tijdens dit overleg wordt de agenda opgesteld voor de eerstvolgende
bestuursvergadering.

Slotbepalingen
Alle geïnteresseerden ontvangen op eerste verzoek uit handen van de secretaris één
exemplaar van de Statuten en van dit reglement, als elektronische kopie per e-mail.
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