Huishoudelijk reglement
LIDMAATSCHAP
artikel 1
1.1. Verenigingen of andere rechtspersonen die als lid tot de bond willen toetreden, richten een
schriftelijk verzoek aan het bestuur onder gelijktijdige toezenden van een afschrift van de statuten en
het huishoudelijk reglement van de verzoekende vereniging, de ledenlijst en de samenstelling van het
bestuur.
1.2. Het bestuur kan, onverlet het bepaalde in artikel 5 van de statuten, over de toelating advies vragen
aan het districtsbestuur, waaronder de aanvraagster ressorteert.
1.3. Het bestuur beslist binnen drie weken op het verzoek om toelating als lid.
Het besluit wordt schriftelijk aan de aanvraagster medegedeeld. Indien van toepassing wordt in het
besluit gewezen op artikel 5 van de statuten en artikel 1.4 van dit reglement.
1.4. Indien op een aanvraag tot toelating afwijzend is beschikt, heeft de aanvraagster het recht in
beroep te gaan bij de algemene vergadering. De aanvraagster kan verzoeken te worden gehoord.
1.5. Persoonlijke leden kunnen hun lidmaatschap schriftelijk of mondeling kenbaar maken en worden,
nadat het bestuur over toelating heeft beslist, ingeschreven in het ledenregister.
artikel 2
2.1. Jaarlijks, uiterlijk op 1 februari wordt de ledenstand van de verenigingen en andere rechtspersonen
vastgesteld.
2.2. De verenigingen en andere rechtspersonen worden verzocht daartoe en voor zover nodig, hun
ledenbestand voor 25 januari te actualiseren. Dit geldt ook de samenstelling van het dagelijks bestuur
van de vereniging of andere rechtspersoon (voorzitter, secretaris en penningmeester).
2.3. Indien een verenigingsbestuur of het bestuur van een andere rechtspersoon de ledenopgave niet
tijdig heeft geactualiseerd, wordt ten aanzien van het aantal verenigingsleden en het volgens artikel 14
van de statuten aan de vereniging toekomende stemrecht, de opgave van het landelijk secretariaat als
juist beschouwd.
2.4. De vereniging of andere rechtspersoon is verplicht de contributie over het vastgestelde aantal
leden te voldoen. Hiervan kan uitsluitend in bijzondere omstandigheden worden afgeweken, te bepalen
door het bestuur.
artikel 3
Door de zorg van de Bond wordt een centrale ledenadministratie in stand gehouden.
De verenigingen en andere rechtspersonen geven mutaties in ledental en bestuurssamenstelling
frequent door.
artikel 4
4.1. Verenigingen en andere rechtspersonen maken gebruik van door de bond opgestelde model
statuten en model huishoudelijk reglement. Indien zij hiervan afwijkende bepalingen willen opnemen,
wordt het bestuur daarvan in kennis gesteld, teneinde na te gaan of deze al dan niet strijdig zijn met de
modellen van de Bond.
4.2. Het bestuur reageert binnen drie weken op de voorstellen van de vereniging of andere
rechtspersoon door aan de wijzigingen al dan niet goedkeuring te verlenen.
4.3. Van deze beslissing staat beroep open bij de algemene vergadering.
artikel 5
Opzegging van het lidmaatschap door een vereniging, een andere rechtspersoon of een natuurlijk
persoon dient te geschieden 12 weken voor het einde van het kalenderjaar.

artikel 6
6.1. Indien het bestuur besluit tot schorsing van een vereniging, resp. andere rechtspersoon of
individueel lid, geeft het hiervan onverwijld kennis aan het betrokken bestuur, resp. individueel lid,
onder opgave van redenen welke tot dit besluit geleid hebben.
6.2. Gedurende de schorsing heeft het geschorste lid geen stemrecht en evenmin heeft het toegang tot
de bijeenkomsten van de bond en het district. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.
6.3. Van een besluit tot schorsing wordt kennis gegeven aan het districtsbestuur in wiens ressort het lid
is gevestigd.
6.4. Indien het bestuur besluit tot opzegging van dan wel ontzetting uit het lidmaatschap, geeft het
hiervan bij aangetekend schrijven onder opgave van redenen kennis aan het lid en in afschrift aan het
district. Het lid heeft het recht van dit besluit in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
DISTRICTEN
artikel 7: Taak
Districten dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van de bond.
artikel 8: Indeling en bestuur
8.1. Indien, zulks ter beoordeling van het landelijk bestuur, de vorming van een district, dan wel de
samenstelling van een districtsbestuur, niet nodig of mogelijk is, dan wel indien een districtsbestuur
niet (meer) functioneert, worden de werkzaamheden en activiteiten die door een district behoren te
worden uitgeoefend, verricht door het landelijk bestuur.
8.2. Een vereniging of andere rechtspersoon kan het landelijk bestuur, beargumenteerd verzoeken te
worden ingedeeld in een ander district. Het bestuur doet daarover binnen zes weken uitspraak, gehoord
het district.
8.3. Het districtsbestuur bestaat uit tenminste vijf leden, waarvan de voorzitter in functie wordt
gekozen en de overige functies door het bestuur worden verdeeld.
8.4. Het bestuur belast een van de bestuursleden met de organisatie van en het toezicht over het
uitvoeren van de contactfunctie van de bond met de verenigingen en andere rechtspersonen in het
werkgebied.
8.5. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren, tijdens de jaarlijkse vergadering
van het district.
8.6. Het districtsbestuur is bevoegd zich door adviseurs en/of adviescommissies te laten bijstaan.
Alle volgende artikelen zijn vernummerd
8.7. De datum, waarop de jaarlijkse vergadering van het district wordt gehouden, wordt tenminste zes
weken tevoren aan de leden en aan het bestuur medegedeeld.
8.8. Het districtsbestuur treedt af volgens een op te maken rooster, met dien verstande, dat voorzitter,
secretaris en penningmeester ieder periodiek in een ander jaar aftreden.
8.9. Aftredende bestuursleden zijn driemaal terstond herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature neemt
de daarin gekozene in het rooster de plaats in van het uitgetreden bestuurslid.
8.10. Het stemrecht in de jaarlijkse vergadering van het district wordt uitgeoefend door de in het
werkgebied gevestigde verenigingen en volgens het in artikel 14 van de statuten bepaalde.
8.11. Het districtsbestuur vraagt daartoe bij het landelijk secretariaat gegevens op over de
ledenaantallen van de verenigingen en andere rechtspersonen.
8.12. Indien het district besluit tot het instellen van rayons, zijn de bepalingen van de statuten en dit
reglement van overeenkomstige toepassing.
artikel 9 Activiteiten
9.1. Het district stelt jaarlijks een activiteitenplan op waarin naast activiteiten die bijdragen aan het
landelijk activiteitenplan van de bond voor enig jaar, ook de districtsactiviteiten worden beschreven.
9.2. Het district adviseert het landelijk bestuur over toekenning van onderscheidingen.
9.3. Het district neemt deel aan bijeenkomsten van de bond die speciaal voor districten worden belegd
en onderhoudt actieve communicatie met de bond zoals door overleg, verslaglegging en rapportages.
9.4. Het district kan geen samenwerking aangaan met andere koepelorganisaties dan na instemming
van het landelijk bestuur.

9.5. Ter uitvoering van de in dit artikel sub 9.1 en 9.3 genoemde activiteiten volgt het district de
planning en werkafspraken zoals deze door het landelijk bestuur worden vastgesteld.
artikel 10 Financiën
10.1. De financiering van het district geschiedt uit landelijke middelen, op basis van een jaarlijks door
het district in te dienen begroting, rekening houdend met de beschikbare middelen.
10.2. Het district heft, naast de contributie die de bond heft, geen contributie.
10.3. Het district dient, gelijktijdig met het in artikel 2, sub 1 genoemde activiteitenplan, een begroting
in en doet jaarlijks verslag van zijn inkomsten en uitgaven.

BESTUUR
artikel 11
Het bestuur kan een lid van zijn college, dat naar het oordeel van het bestuur handelt in strijd met de
belangen van de bond, in de uitoefening van zijn functie te schorsen. Een zodanig besluit kan alleen
worden genomen, nadat de betrokkene, indien hij dit wenst, is gehoord.
Een besluit tot schorsing wordt onmiddellijk ter kennis van de algemene vergadering gebracht.
artikel 12
12.1. Het bestuur verdeelt de werkzaamheden in goed overleg en komt periodiek in vergadering bijeen
ter bespreking van beleid, beheer en activiteiten die door of vanwege de bond worden ondernomen.
12.2. Vergaderingen van het bestuur worden bovendien gehouden, wanneer de voorzitter of minstens
twee bestuursleden zulks nodig oordelen.
12.3. Binnen een week na de aanvraag moet de vergadering, bedoeld in het vorige lid, worden
aangekondigd, binnen drie weken moet deze worden gehouden.
artikel 13
13.1. Voor de beschikking door de penningmeester over grotere bedragen dan € 10.000 is goedkeuring
van het bestuur vereist.
13.2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
13.3. De financiële controle en verslaglegging geschiedt door een extern bureau.
artikel 14
Voor de leden van het bestuur, voor door het bestuur aangestelde adviseurs en/of ingestelde
(advies)commissies en leden van districtsbesturen kan voor hun vervulling van hun taak een
declaratieregeling gelden.
ONDERSCHEIDINGEN
artikel 15
De algemene vergadering kan onderscheidingen instellen, die worden toegekend en uitgereikt aan
leden, lichamen, natuurlijke en rechtspersonen, op grond van criteria die door de algemene
vergadering bij afzonderlijk reglement worden vastgesteld.
ALGEMENE BEPALINGEN
artikel 16
16.1. Het algemeen aannemen van een voorstel zonder stemming (stemmen bij acclamatie) is slechts
mogelijk indien geen der aanwezige leden daartegen bezwaren heeft geuit.
16.2. Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen geschieden door de algemene vergadering
indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld.
Deze oproepingsbrief moet tenminste zes weken voor deze vergadering aan de leden zijn toegezonden.
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement treden onmiddellijk in werking, tenzij in het
desbetreffende wijzigingsbesluit anders wordt bepaald.
Aangepast aan de statutenwijziging door de algemene vergadering d.d.13 april 2013

