
Gedragscode leden Bewonerscommissie 

- De BWC is er voor het belang van alle bewoners van Stichting Duivenvoorde. 

- Bij aantreding/ toetreding nieuw lid, één tegelijk laten instromen. Drie maanden op proef zodat 
beide partijen de tijd hebben voor een goed besluit. Het totale aantal leden moet altijd oneven 
zijn.   

-  Alle besproken punten tijdens overleg, qc vergaderingen van zaken in belang van de bewoners, 
zijn altijd strikt vertrouwelijk. Het is absoluut niet toegestaan deze met derden te bespreken of 
stukken te laten lezen. Alle vergaderingen, ook die met SD en informele informatie is strikt 
vertrouwelijk. Ook geen informatie aan SD verstrekken. 

- Contacten met SD altijd via de secretaris laten verlopen, dat voorkomt teveel persoonlijke 
relaties van commissieleden. Terugkoppeling naar de voorzitter en indien nodig/gewenst naar de 
andere leden. 

- Bij een spoedgeval altijd direct na de melding communiceren met de andere leden. 

- Ingeval van twist of twijfel maken wij gebruik van een stemming waarbij de voltallige 
meerderheid voor akkoord geldt. 

- Geen persoonlijke belangen behartigen maar alleen het algemeen belang dienen. 

- Geen onkostenvergoeding ten gunste van jezelf declareren. 

- Het is verplicht om bij uittreding van het team alle notulen, stukken en artikelen, zelfs notities 
en kladblaadjes terug te geven aan de secretaris.  

- Niemand iets beloven als het onderwerp, de vragen, geen betrekking hebben op de 
agendapunten. 

- Indien iemand een bepaalde taak op zich heeft genomen om iets uit te zoeken, niet 
uitbesteden aan derden, tenzij met instemming van de andere leden. 

- Suggesties aan alle bewoners kunnen in de nieuwsbrief geplaatst worden indien deze het 
algemeen belang dienen. Te communiceren met de secretaris. Waarna wij met twee of drie 
leden een informeel gesprek zullen voeren hetgeen dan tot een besluit kan leiden. Steeds in het 
belang van de bewoners. 

- Het is belangrijk om de vergaderingen van de BWC bij te wonen en ook de vergaderingen met 
SD. Graag zien we hierin je eigen inbreng terug wat dient voor het algemeen belang.  

BWC betekent Bewonerscommisie, SD   betekent Stichting Duivenvoorde 
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