Huishoudelijk Reglement
VAN DE LEDEN
Artikel 1. Beroep
1.1
Indien de vereniging iemand niet als lid toelaat, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk aan de
betrokkene schriftelijk mededeling onder vermelding van de overwegingen die tot het besluit
hebben geleid.
1.2
De betrokkene heeft het recht zijn belangen in persoon of schriftelijk en, desgewenst, door een
schriftelijk door hem daartoe aangewezen lid van de vereniging bij het bestuur te bepleiten of te
doen bepleiten. Voor de vergadering van het bestuur waarin het beroep tegen de niet toelating
aan de orde komt, wordt de betrokkene en de eventueel door hem aangewezen gemachtigde
ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk uitgenodigd.
1.3
Van de beslissing tot niet-toelating wordt aan de betrokkene schriftelijk onder opgave van
redenen kennis gegeven. De betrokkene kan tegen de beslissing bij de raad van toezicht in
beroep komen binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving.
Artikel 2. Einde van het lidmaatschap
2.1
Indien de vereniging besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap van een lid,
anders dan wegens wanbetaling als bedoeld in artikel 7 onderdeel c van de statuten, doet zij
daarvan aan betrokkene schriftelijk mededeling onder vermelding van de overwegingen die
tot het besluit hebben geleid.
2.2
De betrokkene heeft het recht zijn belangen aangaande de voortzetting van het lidmaatschap
schriftelijk of in persoon en, desgewenst, door een schriftelijk door hem daartoe aangewezen lid
van de vereniging bij het bestuur te bepleiten of te doen bepleiten.
Van zijn wens om in persoon en/of bij gemachtigde te worden gehoord stelt het lid het bestuur
binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving omtrent de voorgenomen maatregel
schriftelijk op de hoogte. Voor de vergadering van het bestuur, waarin de opzegging van of de
ontzetting uit het lidmaatschap aan de orde komt, worden het betrokken lid dat niet schriftelijk
van persoonlijke verschijning heeft afgezien en de eventueel door hem aangewezen
gemachtigde ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk uitgenodigd.
2.3
Van de beslissing tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap wordt aan de betrokkene
schriftelijk onder opgave van redenen kennis gegeven. De betrokkene kan, behalve in geval van
opzegging wegens wanbetaling als bedoeld in artikel 7 onderdeel c van de statuten, tegen de
beslissing van het bestuur bij de raad van toezicht in beroep komen binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
2.4
Ingeval van opzegging van het lidmaatschap eindigt het lidmaatschap op de daartoe bij de
beslissing genoemde datum; ingeval van ontzetting uit het lidmaatschap eindigt het
lidmaatschap op de dag van de beslissing, alles tenzij tijdig beroep wordt ingesteld. Ingeval van
bekrachtiging na ingesteld beroep eindigt het lidmaatschap op de datum van de beslissing van
de raad van toezicht.
Artikel 3. Schorsing
3.1
Van een besluit tot schorsing als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de statuten wordt aan de
betrokkene en aan de raad van toezicht schriftelijk kennis gegeven.
3.2
De betrokkene heeft het recht zijn belangen in persoon of schriftelijk en, desgewenst, door een
schriftelijk door hem daartoe aangewezen lid van de vereniging bij het bestuur te bepleiten of te
doen bepleiten. Voor de vergadering van het bestuur waarin de schorsing aan de orde komt,
wordt de betrokkene en het eventueel door hem aangewezen lid ten minste veertien dagen
tevoren schriftelijk uitgenodigd.
VAN DE BONDSRAAD
Artikel 4. Bondsraadsvergaderingen
4.1
Een bondsraadsvergadering is toegankelijk voor de leden van de vereniging die zich ter
vergadering als lid kunnen legitimeren.

4.2

4.3

Indien in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11 van het Reglement
Themavergadering onderwerpen zijn geplaatst op de agenda van de eerstvolgende
bondsraadvergadering kan de bondsraad op voorstel van het bestuur, gehoord de raad van
toezicht, besluiten deze onderwerpen voor afdoening in handen van het bestuur of van de
raad van toezicht te stellen.
De technisch onafhankelijk voorzitter kan te allen tijde vóór de aanvang van de beraadslaging
een maximum vaststellen voor de tijd gedurende welke een persoon over een onderwerp mag
spreken.

Artikel 5. Voorstellen en aanbevelingen
5.1
Een lid van de bondsraad dat het woord voert, kan daarbij voorstellen en aanbevelingen doen.
5.2
Voor zover zij niet betrekking hebben op de orde van de vergadering kunnen voorstellen en
aanbevelingen alleen worden gedaan bij de behandeling van het onderwerp waarop zij
betrekking hebben. In twijfelgevallen beslist de technisch onafhankelijk voorzitter.
Artikel 6. Terugnemen van voorstellen
6.1
De indiener van een voorstel heeft het recht zijn voorstel terug te nemen.
Artikel 7. Berekening aantal bondsraadsleden per afdeling
7.1
Voor de vaststelling van het aantal aan een afdeling toekomende leden van de bondsraad
overeenkomstig artikel 11, lid 2 van de statuten wordt de uitkomst van de formule 1/60√L eerst
verminderd met een half en vervolgens afgerond op het naast hogere gehele getal.
Artikel 8. Overleg voorafgaande aan een vergadering van de bondsraad
8.1
Ter voorbereiding op de bespreking in de bondsraad van de jaarstukken, de begroting, het
meerjarenplan en andere onderwerpen zullen de door een afdeling benoemde leden van de
bondsraad op verzoek van de afdelingsvoorzitter, of ten minste de helft van het aantal
bondsraadsleden in de betreffende afdeling een vergadering houden om overleg
over
de
voorstellen te voeren.
8.2
Voor een vergadering als onder 1 bedoeld worden de leden van de bondsraad van de betrokken
afdeling daartoe opgeroepen door de afdelingsvoorzitter.
8.3
Als voorzitter van de vergadering treedt een van de leden van de bondsraad op. 8.4 De
vergadering kan besluiten één van de deelnemers in de bondsraad namens de vergadering het
woord te doen voeren. Per te behandelen onderwerp kunnen verschillende woordvoerders
worden aangewezen. Een besluit in deze zin laat onverlet het recht van ieder van de leden van
de bondsraad in de vergadering van de bondsraad het woord te vragen en te voeren.
8.5
Besluiten van de vergadering binden de leden van de bondsraad niet bij de voor een stemming in
de
bondsraad noodzakelijke meningsvorming en stembepaling.
8.6
Voor de vergadering kunnen leden van het bestuur en/of de secretaris van de vereniging worden
uitgenodigd aan de beraadslagingen deel te nemen dan wel de gewenste toelichting op aan de
orde gestelde onderwerpen te geven.
De leden van het bestuur en de secretaris van de vereniging zullen zoveel mogelijk gehoor
geven aan de uitnodiging.
VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 9. Noodzakelijke gegevens
9.1
De raad van toezicht kan alle zijns inziens voor de uitoefening van zijn functie noodzakelijke
gegevens van het bestuur verlangen.
9.2
De voor de uitoefening van de taak van de raad van toezicht noodzakelijke door het bestuur te
verstrekken gegevens als bedoeld in artikel 14, lid 1 van de statuten omvatten onder meer
algemene en financiële gegevens over de gang van zaken; gegevens over de ontwikkeling van de
organisatie, over de omvang van het personeelsbestand en over de arbeidsvoorwaarden;
gegevens noodzakelijk voor de beoordeling van voorstellen aan de bondsraad, alsmede alle
noodzakelijke gegevens om in het bijzonder de raadgevende taak uit te kunnen oefenen.

VAN DE AAN DE VERENIGING VERSCHULDIGDE BEDRAGEN
Artikel 10.
10.1
Indien een lid ondanks ten minste één aanmaning daartoe, in gebreke blijft de verschuldigde
contributie of andere door hem aan de vereniging verschuldigde bedragen tijdig te voldoen, is
hij de in redelijkheid gemaakte, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, incassokosten
inclusief de wettelijke rente verschuldigd.
ADVIESCOMMISSIE
Artikel 11.
11.1
Zowel de raad van toezicht als de bondsraad kunnen al dan niet uit hun midden commissies
benoemen. De taak van de commissies is beperkt tot het uitbrengen van advies aan het
benoemende orgaan.
11.2
Een voordracht tot benoeming van de leden van een commissie wordt opgemaakt door het
benoemende orgaan. De voorzitter van een commissie wordt in functie voorgedragen.
11.3
De secretaris van de vereniging is secretaris van de commissies.
KOSTENVERGOEDING
Artikel 12.
12.1
Aan de leden van de bondsraad en van de commissies zal een vergoeding van kosten worden
toegekend, conform de Faciliteitenregeling en de Kostenvergoedingsregeling.
INWERKINGTREDING BESLUITEN
Artikel 13.
13.1
Besluiten van de raad van toezicht en de bondsraad treden in werking op de dag volgende op die
waarop het besluit is genomen, tenzij bij het besluit een andere dag is aangewezen.
Artikel 14. Reglement
14.1
Het Huishoudelijk Reglement is een reglement in de zin van artikel 25 van de statuten, is
door de bondsraad in zijn vergadering van 27 januari 2018 vastgesteld en treedt op 28
januari 2018 in werking.
14.2
Het Huishoudelijk Reglement vervangt het Huishoudelijk Reglement van voor de
statutenwijziging van 31 maart 2017.

