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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 1 

1. Indien het bestuur besluit een lid te schorsen, doet zij dit schriftelijk onder opgave van 

reden(en) en met vermelding gedurende welke periode het lid is geschorst. 

2. Indien het bestuur gebruik maakt van haar bevoegdheid een lid uit haar lidmaatschap te 

ontzetten, doet zij dit schriftelijk en onder opgave van   reden(en). 

 

LEDEN REGIO 

Artikel 2 

1. Onder leden woonachtig in het gebied van een regio worden in principe verstaan al die 

leden die in dat gebied hun burgerrechtelijke woonplaats hebben. 

2. Een lid heeft echter de bevoegdheid om het bestuur te verzoeken hem qua woonplaats in te 

delen in het gebied van een andere regio dan de regio waarin zijn burgerrechtelijke 

woonplaats is gelegen. Indien een lid van deze bevoegdheid gebruik wenst te maken, dient 

hij een desbetreffende verzoek, uiterlijk vóór 1 december van enig jaar, in bij het bestuur. Bij 

goedkeuring van dit verzoek door het bestuur zal het betreffende lid met onmiddellijke 

ingang, worden ingedeeld als hebbende zijn woonplaats in het gebied van de regio van zijn 

keuze. 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Artikel 3 

1. Door, dan wel namens de landelijk secretaris wordt een goede ledenadministratie 

aangelegd. 

2. De ledenadministratie omvat op zijn minst een systeem volgens de in het volgende lid te 

stellen regelen. 

3. Van ieder lid wordt vastgesteld: 

a. naam, voornaam, postcode/woonplaats en telefoonnummer; 

b. datum aanvraag en datum toelating lidmaatschap; 

c. lidmaatschapsnummer; 
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d. datum beëindiging lidmaatschap en eventueel reden(en) 

e. gegevens inzake eventuele schorsing en/of ontzetting uit het lidmaatschap en de 

reden(en); 

f. eventuele functies binnen de vereniging, zowel landelijk als regionaal; 

g. datum algemene vergadering van benoeming tot lid van verdienste/erelid de 

reden(en) en  

h. andere gegevens waarvan het bestuur vermelding van blijvend belang acht. 

 

GELDMIDDELEN VERENIGING 

Artikel 4 

1. De geldmiddelen als omschreven in artikel 8 der statuten behoren, ongeacht door wie 

ontvangen, toe aan de vereniging. 

 

GELDMIDDELEN REGIO 

Artikel 5 

1. Iedere regio heeft recht op een bijdrage uit de kas van de vereniging voor de door haar te 

maken bestuurskosten. 

2. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering doch bedraagt 

maximaal 15% van de door de vereniging te ontvangen contributie van de leden welke op 1 

januari bij de vereniging staan geregistreerd als lid van de desbetreffende Regio. 

Artikel 6 

1. Ieder regiobestuur dient ieder jaar vóór 1 februari bij het landelijk bestuur een plan en 

begroting in van de in dat jaar te organiseren activiteiten. 

2. Het totaal bedrag van de in het vorige lid genoemde begroting en de bijdrage aan de regio 

volgens artikel 5 mogen niet meer bedragen dan 50% van de door de vereniging te 

ontvangen contributie van de leden welke op 1 januari bij de vereniging staan geregistreerd 

als lid van de desbetreffende regio. 

3. Indien het landelijk bestuur zich niet met bedoeld plan en/of begroting kan verenigen wordt 

het regiobestuur in de gelegenheid gesteld een nader plan en/of bijgestelde begroting op te 

stellen. 

4. Bij overschrijding van het begrotingsbedrag, zonder dat daartoe door het regiobestuur 

overleg is gepleegd met de penningmeester van het landelijk bestuur, heeft het regiobestuur 

geen recht op vergoeding van het overschreden bedrag uit de kas der vereniging. 

 

DECENTRALISATIE 

Artikel 7 

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten is de vereniging ingedeeld in 

regio’s, nader vermeld en qua gebied globaal aangeduid op de bij dit reglement behorende 
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kaart. 

2. Bij wijziging van het aantal regio’s en/of gebied kan rekening worden gehouden met door 

de overheid voorgestelde wetgeving en andere maatregelen van bestuur, decentralisatie 

van de overheid en organisatiestructuur van aanverwante organisaties. 

3. Wijziging van het aantal regio’s en/of gebied kan slechts geschieden, en zulks 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 van de statuten, door wijziging van het 

huishoudelijk reglement. 

 

TAKEN LANDELIJK BESTUUR 

Artikel 8 

1. Het bestuur is belast met: 

a. het besturen van de vereniging overeenkomstig de doelstelling, vervat in de statuten;  

b. de toepassing, uitvoering en handhaving van de statuten en huishoudelijk reglement 

van de vereniging, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan anderen is opgedragen en  

c. de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering. 

 

2. Het bestuur kan één of meer leden van zijn bestuur belasten met specifieke taken. 

3. Wanneer specialistische kennis en ervaring, nodig voor het op adequate wijze vervullen van 

bepaalde van deze taken niet in het bestuur voorhanden is, kan het bestuur zich doen 

bijstaan door ter zake kundige adviseurs. 

4. Het bestuur heeft het recht één of meerdere taken te delegeren aan een buiten het 

bestuur staande persoon of aan een buiten het bestuur staande commissie van personen, 

alles onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Deze persoon of leden van de commissie 

dienen wel lid van de vereniging te zijn. 

 

Artikel 9 

1. De gewone leden van het dagelijks bestuur, bedoeld in artikel 12 lid 4 van de statuten, 

kunnen met een specifieke taak worden belast. 

 

Artikel 10  

1. Het regiobestuur heeft in het bijzonder tot taak: 

a. de doelstelling van de vereniging in zijn regio te verwezenlijken; 

b. binnen het raam van een door het landelijk bestuur vastgesteld beleid de regio te 

besturen; 

c. er toe bij te dragen dat het door het landelijk bestuur vastgestelde beleid wordt 

uitgevoerd; 

d. een goede verticale communicatie in de vereniging te bevorderen; 
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e. een goede horizontale communicatie en coördinatie te bevorderen met verwante 

organisaties met overeenkomstige doelstelling. 

 

2. Het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leden van de regio, mits één en ander 

in een overeenstemming is met het doel van de vereniging en dienstig is aan de 

verwezenlijking van die doelstelling. 

3. Indien een activiteit, naar het oordeel van het landelijk bestuur, strijdig is met het doel of 

niet, dan wel niet geheel dienstig is aan de verwezenlijking van die doelstelling, kan het 

landelijke bestuur, zo de activiteit nog niet heeft plaats gevonden, deze afgelasten en zo de 

activiteit reeds gehouden is, het regiobestuur te dezer zake ter verantwoording roepen. 

4. Bij een controverse in deze tussen het landelijk bestuur en het regiobestuur staat beroep 

open bij de algemene ledenvergadering die als dan hierin de beslissende stem heeft. 

 

VERGADERINGEN 

Artikel 11 

1. Op de algemene ledenvergadering, respectievelijk de regiovergadering, worden in ieder 

geval aan de orde gesteld: 

a. de notulen van de vorige algemene ledenvergadering, respectievelijk 

regiovergadering, en van eventuele tussentijds gehouden buitengewone 

vergaderingen; 

b. het jaarverslag van het bestuur, respectievelijk regiobestuur, over het afgelopen 

verenigingsjaar; 

c. de balans en winst- en verliesrekening betreffende het afgelopen boekjaar, met het 

verslag van de kascommissie; 

d. de begroting voor het lopende boekjaar; 

e. de vervulling van openstaande of in de vergadering openvallende vacatures in het 

bestuur, respectievelijk regiobestuur, en in eventuele door de algemene 

ledenvergadering ingestelde commissies; 

f. de benoeming van een kascommissie; 

g. de voorstellen die het bestuur, respectievelijk regiobestuur, op de agenda plaatst; 

h. voorstellen van leden aan de algemene ledenvergadering: deze dienen zes weken voor 

de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris van het landelijk bestuur te 

worden ingediend. Voorstellen, die tijdens de algemene ledenvergadering worden 

ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen, noch in stemming worden 

gebracht. Deze voorstellen zullen vermeld worden op de agenda van de 

eerstkomende algemene ledenvergadering; 

i. de rondvraag. 

 

2. Het dagelijks bestuur is bevoegd personen uit te nodigen de algemene ledenvergadering, 

respectievelijk de regiovergadering, bij te wonen. Deze personen kunnen desgevraagd het 

woord voeren, doch hebben geen stemrecht. 
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3. De leiding van de algemene ledenvergadering berust bij de landelijk voorzitter. Hij opent en 

sluit de vergadering en heeft het recht, indien hij dit voor de goede gang van zaken nodig 

oordeelt, een debat te schorsen, te verdagen danwel te sluiten. 

4. De voorzitter kan de algemene ledenvergadering: 

a. schorsen, indien hij dit voor tussentijds beraad, dan wel voor een pauze noodzakelijk 

acht, of 

b. verdagen, indien de duur van de vergadering, mede gezien de nog te behandelen 

agendapunten, in verband met het tijdstip, daartoe naar zijn oordeel aanleiding geeft. 

 

5. De secretaris of, indien aanwezig, een ambtelijk secretaris maakt een verslag van de 

vergadering op zodanige wijze dat al hetgeen ter vergadering is voorgevallen en/of 

besproken getrouw en objectief wordt weergegeven. 

6. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde geldt eveneens voor een buitengewone 

algemene ledenvergadering, met dien verstande dat de uitnodiging geen andere punten 

mag bevatten dan die welke door het bestuur nodig worden geoordeeld, of op grond 

waarvan de vergadering van de zijde der leden is aangevraagd. 

 

Artikel 12 

1. Het dagelijks bestuur van de vereniging vergadert tenminste zes maal per jaar. 

2. Het landelijk bestuur en het regiobestuur vergaderen tenminste drie maal per jaar. 

3. Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden door de zorg van de secretaris of, 

indien aanwezig, de ambtelijk secretaris een verslag gemaakt dat in de eerstvolgende 

vergadering, al dan niet gewijzigd worden goedgekeurd. 

4. Het dagelijks bestuur is echter bevoegd om met algemene stemmen te besluiten dat van 

het verhandelde in hun vergadering geen verslag wordt gemaakt doch slechts een 

besluitenlijst wordt opgemaakt, welke lijst, ten teken van  goedkeuring, door alle in die 

vergadering aanwezige bestuursleden dient te  worden ondertekend. 

5. Ieder lid van het landelijke bestuur kan kennis nemen van het verslag en/of besluitenlijsten 

van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 

6. De oproeping voor de bestuursvergaderingen geschiedt schriftelijk met vermelding van de 

te behandelen agendapunten. 

 

TIJDELIJKE VERVANGING 

Artikel 13 

1. Voor zover zulks niet in de statuten, dan wel anders in de reglementen afzonderlijk is 

geregeld, voorziet elk bestuur binnen eigen kring in de tijdelijke vervanging van een 

bestuurslid met een gekwalificeerde functie. 
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2. Indien in verband met langdurige ontstentenis van één of meer bestuursleden een bestuur 

niet naar behoren kan functioneren, wordt daarin tijdelijk voorzien door het 

desbetreffende bestuur. 

 

VERGOEDINGEN 

Artikel 14 

1. Bestuursleden ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen geen presentiegeld. 

2. Aan de bestuursleden kan op grond van declaratie wel een (reis)kostenvergoeding worden 

uitgekeerd. 

3. Door het landelijk bestuur wordt daartoe een declaratiereglement vastgesteld. 

 

VERENIGINGSTIJDSCHRIFT 

Artikel 15 

1. Door de vereniging wordt een verenigingstijdschrift uitgegeven. 

2. Het tijdschrift is eigendom van de vereniging en verschijnt in beginsel per kwartaal en heeft 

o.a. tot doel: 

a. het geven van voorlichting op diverse gebieden en 

b. het verschaffen van informatie aan leden. 

 

3. In het tijdschrift wordt voor elke regio desgewenst ruimte voor belangwekkend 

regionieuws gereserveerd. 

4. De redactie van het tijdschrift is opgedragen aan een commissie, redactieraad genoemd. 

 

VERZEKERINGEN 

Artikel 16 

1. De vereniging is verplicht haar leden te verzekeren tegen het risico van wettelijke 

aansprakelijkheid voor schade aan anderen toegebracht in verband met alle activiteiten, 

samenhangende met de verwezenlijking van de doelstelling der vereniging. 

2. Onder de verzekering  dient tevens dekking te worden verleend voor aanspraken van de 

deelhebbers aan de verzekering tegenover elkaar en onderling. 

3. De polisvoorwaarden zijn aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering 

onderworpen. 

4. De door de vereniging verschuldigde premie wordt op de leden verhaald. De 

premiebijdrage is bij de verenigingscontributie inbegrepen. 
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PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMNG 

Artikel 17 

1. Bij inschrijving als lid van de vereniging stemt het lid ermee in dat zijn gegevens gebruikt 

mogen worden voor correspondentie ten behoeve van het verwezenlijken van de 

doelstellingen van de vereniging. 

2. Gegevens betreffende de leden worden vertrouwelijk behandeld. 

3. Leden verstrekken geen persoonsgegevens van medeleden aan derden, doch zullen deze 

derden doorverwijzen naar het secretariaat van de vereniging. Indien hiertoe aanleiding 

bestaat zal de landelijk secretaris het betreffende lid toestemming vragen betreffende 

derden informatie te verschaffen, een en ander zolang de wet niet anders voorschrijft. 

4. Bestuursleden blijven met betrekking tot alle zaken jegens een lid te allen tijde gebonden 

aan de geheimhouding, ook na hun aftreden in die hoedanigheid of na beëindiging van hun 

lidmaatschap. 

5. Indien een klacht wordt ingediend tegen een lid, dat tevens lid is van een bestuur, zal dit lid 

in die hoedanigheid geschorst zijn met betrekking tot alle zaken die verband houden met 

de behandeling van deze klacht. Voor alle andere zaken zal het lid vooralsnog zijn functie 

kunnen blijven uitoefenen. 

Artikel 18 

1. Door het landelijk bestuur zal een privacyverklaring worden vastgesteld. 

 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 19 

1. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het door de algemene ledenvergadering 

is aangenomen. 

2. Wijzigingen van dit reglement worden eveneens onmiddellijk van kracht nadat  deze door 

de algemene ledenvergadering zijn aangenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is beslist. 

 

************************* 
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