
Huishoudelijk Reglement 

VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 1 
Voorstellen voor de algemene vergadering moeten, om op de beschrijvingsbrief vermeld 
te worden, voor 15 februari schriftelijk met redenen omkleed bij het bestuur worden 
ingediend. 
Voorstellen, welke niet op de beschrijvingsbrief vermeld zijn, worden niet in behandeling 
genomen, tenzij de vergadering ze met twee/derde van de geldige stemmen voor urgent 
verklaart. 
Voorstellen tot wijziging van de statuten of huishoudelijk reglement moeten, om in 
behandeling te komen, op de beschrijvingsbrief vermeld staan. 

ARTIKEL 2 
Het recht om voorstellen in te dienen, waaronder begrepen om staande de vergadering 
amendementen op aanhangige voorstellen in te dienen, berust bij het bestuur of ten 
minste tien leden. 

ARTIKEL 3 
De leiding van de algemene vergadering berust bij de voorzitter van het bestuur. 

ARTIKEL 4 
Het bestuur kan, wanneer het dit nodig oordeelt, een buitengewone algemene vergadering 
beleggen en is daartoe verplicht, wanneer ten minste vijfentwintig leden dit met opgave 
van redenen verlangen. 

ARTIKEL 5 
Het bestuur heeft te allen tijde het recht een referendum uit te schrijven en regelt de wijze 
waarop dit geschiedt. 

ARTIKEL 6 
Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten of 
het reglement anders is bepaald. 
Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. in de 
vergaderingen wordt over zaken mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de 
vergadering met algemene stemmen anders besluit. 
Voor benoemingen wordt de volstrekte meerderheid vereist van de stemmen die van 
waarde zijn bevonden; heeft na twee vrije stemmingen niemand de volstrekte 
meerderheid verkregen, dan wordt een herstemming gehouden, zo nodig na voorafgaande 
tussenstemming, tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd 
hebben. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot. 

ARTIKEL 7 
Van onwaarde zijn de stemmen:  
a. die in blanco zijn uitgebracht;  



b. die de bedoelde persoon niet duidelijk genoeg aanwijzen;  
c. die niet benoembare personen aanwijzen. 

VAN HET BESTUUR 

ARTIKEL 8 
Voor l januari van elk jaar maakt het bestuur aan de leden bekend, wie aan de beurt van 
aftreden zijn. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd het bestuur en ten minste tien 
leden. De kandidaatstellingen moeten schriftelijk bij het bestuur worden ingediend voor 
15 februari en vergezeld gaan van een verklaring, dat de gestelde zijn kandidatuur 
aanvaardt. Voor elke vacature worden afzonderlijke kandidaten gesteld. De namen van de 
kandidaten worden op de beschrijvingsbrief vermeld, met opgave van wie de kandidatuur 
heeft gesteld. Indien er voor een vacature maar een lid kandidaat wordt gesteld, wordt 
deze door het bestuur verkozen verklaard. 

ARTIKEL 9 
Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan. Behoudens de bepalingen van 
dit reglement is het bestuur vrij in de regeling van zijn werkzaamheden. 
De leden van het bestuur genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten. 

ARTIKEL 10 A 
Aan het bestuur is opgedragen: 
a. de voorbereiding en de leiding van de algemene vergadering en de uitvoering van haar 
besluiten; 
b. het beheer van de gelden en de eigendommen van de Bond; 
c. de uitgave van het periodiek; 
d. het optreden in zaken, het arbeidsveld van de Bond betreffende; 
e. de algemene leiding van de Bond. 

ARTIKEL 10 B 
Het bestuur laat zich voor de uitvoering al datgene wat haar als taken zijn opgedragen 
bijstaan door het bureau van de Bond, dat onder leiding staat van een door het bestuur 
benoemde functionaris. 
De functie- en taakomschrijving worden door het bestuur vastgesteld en gewijzigd en zijn 
voor de leden ter inzage. De aan deze functionaris te verlenen en verleende mandaten 
worden in de notulen van de vergaderingen van het bestuur vastgelegd. 

ARTIKEL 11  
Het bestuur blijft voor al zijn verrichtingen verantwoordelijk aan de algemene 
vergadering. 

VAN DE GELDMIDDELEN 

ARTIKEL 12 
De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. 



ARTIKEL 13  
De penningmeester brengt jaarlijks rapport uit over de financiën van het afgelopen 
boekjaar aan de hand van een door het bureau van de Bond opgesteld financieel 
jaarverslag, dat voorzien dient te zijn van een goedkeurende verklaring van een 
registeraccountant volgens de daarvoor geldende regels. 

VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BOND  

ARTIKEL 14  
Het bestuur legt, bij voorkeur jaarlijks, aan de algemene vergadering ter goedkeuring 
voor een lijst, bevattende al wat in het bijzonder voor behartiging door de Bond in 
aanmerking komt. Tenminste tien leden hebben het recht daarin wijzigingen voor te 
stellen. De aldus vastgestelde lijst vormt het programma van de Bond.  
Ten aanzien van deze punten blijft het bestuur bij voortduring diligent, ongeacht zijn 
bevoegdheid om ook andere aangelegenheden ter hand te nemen.  
Ongeacht de bevoegdheid van de algemene vergadering om enig punt van het programma 
urgent te verklaren, blijft de beoordeling over de juiste tijd en wijze van behandeling van 
elk punt aan de prudentie van het bestuur overgelaten.  

ARTIKEL 15  
Alle stukken van de Bond uitgaande, met uitzondering van huishoudelijke 
correspondentie, moeten door de voorzitter en secretaris getekend zijn.  

VAN DE GROEPEN  

ARTIKEL 16  
Tenminste vijfentwintig leden kunnen zich ter behartiging van bijzondere belangen tot 
een groep verenigen, behoudens goedkeuring van het bestuur. 
Zodra een aanvrage daartoe bij het bestuur inkomt, ontwerpt dit een reglement voor deze 
groep en verleent de aangevraagde goedkeuring niet, voordat dat reglement door de 
algemene vergadering of bij referendum is vastgesteld. 

VAN DE COMMISSIES  

ARTIKEL 17  
Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen ter behartiging van de belangen van 
bepaalde categorieën van leden of van predikantsbetrekkingen. Deze commissies leggen 
van hun beleid rekenschap af jegens het bestuur.  

SLOTBEPALING 

ARTIKEL 18  
De uitlegging van dit reglement, alsmede de beslissing in onvoorziene gevallen berust bij 
het bestuur.  

 


