
Reglement vereniging Binnenstad Ondernemers Kampen (BOK), maart 2020 

Bestuur 
1. De vereniging BOK wordt bestuurd door een bestuur dat, met uitzondering van de 

voorzitter en de penningmeester, dient te bestaan uit vertegenwoordigers van 
ondernemers uit de binnenstad van Kampen die reclamebelasting betalen ten 
behoeve van het ondernemersfonds in de binnenstad. Tevens schuift een 
vertegenwoordiger van de markt aan bij de bestuursvergaderingen. 

2. Het bestuur bestaat uit minimaal drie ondernemers (voorzitter, secretaris, 
penningmeester).  

3. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de 
ledenvergadering, vervolgens kan een bestuurslid voor een nieuwe periode van vier 
jaar door de ledenvergadering worden herbenoemd.  

4. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. 
5. Het bestuur organiseert minimaal twee keer per jaar een ledenbijeenkomst voor de 

ondernemers in de binnenstad. 
6. Indien een ondernemer een bestuurlijke functie bekleedt in een andere organisatie of 

publieke instelling die de belangen van de binnenstad raken, kan een ondernemer 
geen bestuurslid worden van de BOK.   
 
Lidmaatschap en ledenvergaderingen 

7. Elke ondernemer in de binnenstad die reclamebelasting betaalt, kan kosteloos lid 
worden van de nieuwe vereniging en is daarmee stemgerechtigd in de 
ledenvergaderingen. Het lidmaatschap wordt bijgehouden door de secretaris van de 
BOK.  

8. Ondernemers worden via ledenbijeenkomsten, digitale nieuwsbrieven en de website 
van de Stichting Kampen Partners geïnformeerd over de ontwikkelingen in de 
binnenstad. Hierin wordt nauw samengewerkt met de binnenstadmanager en de 
Stichting Kampen Partners. 

9. In de ledenvergadering presenteert het bestuur in het voorjaar van elk jaar een 
begroting. Ook legt het bestuur aan de ledenvergadering financiële verantwoording af 
voor de uitgaven die dat jaar zijn gedaan. Een kascontrolecommissie vanuit de 
ledenvergadering ziet toe op een juiste besteding van de middelen. 

10. Besluitvorming in de ledenvergadering dient te gebeuren bij meerderheid van de 
aanwezige stemgerechtigde leden. 
 
Stuurgroep binnenstadmanagement Kampen en werkgroepen BMK 

11. In de stuurgroep BMK en de werkgroepen van de BMK hebben ondernemers vanuit 
de binnenstad zitting. Het bestuur van de BOK draagt er zorg voor dat vanuit het 
BOK-bestuur in alle werkgroepen en de stuurgroep van de BMK minimaal een 
bestuurslid is vertegenwoordigd, zodat een goede terugkoppeling naar het BOK-
bestuur kan worden gewaarborgd. 

 


