Afdelingsreglement
Art. 2
Dit reglement wordt, gelet op het in deze in de statuten bepaalde, vastgesteld door de Ledenraad en treedt in
werking 10 dagen nadat dit besluit is gepubliceerd in het verenigingsorgaan en leden in de gelegenheid zijn
gesteld een exemplaar van dit reglement via hun afdelingssecretariaat te verkrijgen.
Wijzigingen op dit reglement worden, mits totstandgekomen ingevolge de vigerende regelgeving, op voordracht
van de ledenvergadering conform het vorenstaande goedgekeurd door de Ledenraad en gepubliceerd.
Werkgebied
Art. 3
De afdeling wordt begrensd door de in artikel 4 van het huishoudelijk reglement genoemde provinciegrenzen.
Art. 4
Lid van een afdeling zijn leden als bedoeld in artikel 4 en 5 van de statuten, die wonen binnen de in vorig artikel
bedoelde grenzen danwel door het bestuur als zodanig zijn aangewezen. Het bepaalde in artikel 3 en 10 van het
huishoudelijk reglement is overeenkomstig voor de leden van toepassing.
Middelen
Art. 5
a.

De afdeling ontvangt jaarlijks een retributie per lid als bedoeld in artikel 11 van het huishoudelijk reglement.

b. De afdeling ontvangt inschrijfgelden en andere baten.
c.

De afdeling beheert en gebruikt alle ter beschikking staande middelen met inachtneming van het door de

Ledenraad vastgestelde financiële beleid.
d. De door de vereniging bij de afdeling in beheer en gebruik gegeven middelen blijven bezit van de
vereniging.
Van het bestuur
Art. 6
Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminste 3 personen, voorzitter, secretaris en penningmeester, te verkiezen uit
de door de in artikel 4 bedoelde leden. Het verdient de voorkeur rekening te houden met vertegenwoordiging per
provincie.
Art. 7
De voorzitter wordt door de ledenvergadering van de afdeling gekozen, terwijl de andere taken door het bestuur
in goed overleg worden verdeeld.
Het bepaalde in artikel 17 van de Statuten is van toepassing.
Art. 8
Aan een afdelingsbestuurslid kan vergoeding van werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot bedragen gelijk aan
de door de Ledenraad vastgestelde vergoedingen, plaatshebben.
Van de vergaderingen
Art. 9

Het afdelingsbestuur stelt, rekening houdend met het bepaalde in artikel 17, leden 2 en 3, de datum en plaats van
te houden vergaderingen vast.
Art. 10
Het afdelingsbestuur stelt tenminste 14 dagen voor de datum, waarop de afdelingsleden of buitengewone
afdelingsledenvergadering zal worden gehouden, de leden daarvan in kennis met vermelding van de agenda.
Deze in kennisstelling heeft, hetzij schriftelijk, hetzij via een verenigingsorgaan plaats en geldt als oproep voor
bijwoning van de te houden vergadering.
Art. 11
a.

De voorzitter, secretaris en penningmeester worden met bijsluiting van de agenda schriftelijk uitgenodigd tot

bijwoning van de te houden afdelingsleden en buitengewone afdelingsledenvergaderingen. De Ledenraadsleden
van de afdeling worden afzonderlijk geïnformeerd.
b. De leden van het bestuur van de vereniging hebben toegang tot de in artikel 9 omschreven vergaderingen. Zij
mogen, evenals onder a. van dit artikel genoemde personen, deelnemen aan de discussies, doch hebben slechts
een adviserende stem.
c.

De secretaris van de afdeling draagt zorg, dat tijdens alle, vanwege de afdeling te houden, vergaderingen

voorhanden zijn een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging en van dit reglement, benevens
de ledenlijst van de afdeling.
Art. 12
In de jaarlijkse afdelingsledenvergadering wordt naast hetgeen is vermeld is artikel 17 lid 2 van de statuten een
kascontrolecommissie benoemd van 2 leden, die de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar zullen
nazien. Jaarlijks treedt een lid af.
Art. 13
In de afdelingsleden- en buitengewone afdelingsledenvergadering kunnen slechts besluiten worden genomen
over voorstellen welke op de agenda zijn geplaatst. Ter vergadering heeft elk lid vooraf het recht van
amendement. Voorstellen tot plaatsing op de agenda voor behandeling in een afdelingsledenvergadering kunnen
uitsluitend worden gedaan door het bestuur van de afdeling, door het bestuur van de vereniging of door een
groep van tenminste 20 leden. De voorstellen van zulk een groep leden moeten schriftelijk en door de
voorstellers, met vermelding van naam en adres, ondertekend worden ingediend bij de secretaris van de afdeling,
uiterlijk 1 januari van het jaar, waarin de jaarlijkse afdelingsledenvergadering wordt gehouden. Over deze
voorstellen brengt het afdelingsbestuur in de vergadering een preadvies uit.
Art. 14
Aan een door 20 leden, onder vermelding van naam en adres, ondertekend schriftelijk verzoek voor het beleggen
van een buitengewone afdelingsledenvergadering, met bijvoeging van de voorstellen welke de verzoekers op die
vergadering wensen te hebben behandeld, is het afdelingsbestuur verplicht gevolg te geven. Indien het
afdelingsbestuur niet binnen 2 maanden na indiening van het verzoek daaraan voldaan heeft, kunnen de
verzoekers zelf een vergadering uitschrijven en zo nodig zelf in de leiding van de vergadering voorzien. De
daarvoor benodigde bescheiden dienen daartoe vanwege het afdelingssecretariaat binnen 1 week aan de
verzoekers ter beschikking te worden gesteld.

Art. 15
De voorzitter of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, of, zo ook deze afwezig is, het aanwezige oudste
bestuurslid in zittingsjaren, geeft leiding aan de afdelingsleden en buitengewone afdelingsledenvergaderingen.
Art. 16
Elk besluit op de afdelingsleden- of buitengewone afdelingsledenvergadering wordt met volstrekte meerderheid
van stemmen genomen. Elk lid van 16 jaar en ouder kan een stem uitbrengen. Stemmen per volmacht is
toegestaan, echter 1 per lid. De schriftelijke machtiging dient vooraf aan de vergadering bij de secretaris
ingeleverd te worden.
Bij staking van de stemmen wordt geacht, dat het desbetreffende voorstel is verworpen.
Bij het stemmen over personen is Artikel 12 lid 7 van de statuten van toepassing.
Van de afdelingsbestuursvergaderingen
Art 17
Vergaderingen van het bestuur of van het dagelijks bestuur van de afdeling worden gehouden op plaatsen en
tijden door de voorzitter vast te stellen en wanneer deze dit wenselijk acht.
Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden, wanneer 2 afdelingsbestuursleden het verzoek daartoe, met
redenen omkleed, schriftelijk aan de voorzitter of de secretaris van de afdeling doen.
Art. 18
De oproep van de afdelingsbestuursvergaderingen vinden plaats volgens artikel 13.2 tot en met 13.7 van de
statuten.
Art. 19
Indien de voorzitter van de afdeling aan het in artikel 25 genoemde verzoek van tenminste 2
afdelingsbestuursleden niet binnen 2 weken na de indiening van dat verzoek heeft voldaan door een
afdelingsbestuursvergadering te doen uitschrijven binnen 4 weken na indiening van het verzoek, hebben de
verzoekers zelf het recht op de normale vergaderplaats of in de directe omgeving daarvan een
afdelingsbestuursvergadering samen te roepen. Deze vergadering wordt voorgezeten door het
afdelingsbestuurslid dat als eerste het verzoekschrift heeft ondertekend.
Art. 20
De leiding van de vergaderingen van het bestuur en van het dagelijks bestuur van de afdeling wordt uitgevoerd
overeenkomstig artikel 20 van dit reglement.
Art. 21
Alle besluiten op een vergadering van het bestuur en het dagelijks bestuur van de afdeling worden genomen
conform artikel 13.8 en volgende van de statuten.
Art. 22
Van elke vergadering van het bestuur of het dagelijks bestuur van de afdeling, ook die conform artikel 19,
worden door de secretaris conceptnotulen gemaakt, welke in de eerstvolgende bestuurs- respectievelijk
dagelijkse bestuursvergadering worden behandeld en na akkoordbevinding door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.
Van elke vergadering van het bestuur of het dagelijks bestuur van de afdeling wordt een gemotiveerde

besluitenlijst gezonden aan het bestuur van de vereniging.
Van elke afdelingsvergadering en buitengewone afdelingsledenvergadering worden door de secretaris
conceptnotulen gemaakt, welke in de eerstvolgende afdelingsledenvergadering worden behandeld. Na
akkoordbevinding worden zij door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Door de voorzitter en de secretaris
ondertekende stukken gelden als volledig bewijs.
Van de financiën
Art. 23
De penningmeester sluit op 31 december van een verenigingsjaar de jaarrekening af en geeft aan het
afdelingsbestuur voor 15 januari daaropvolgend een overzicht van het financieel beheer.
Art. 24
De kascontrolecommissie zal bestaan uit 2 leden en 1 plaatsvervangend lid, op voordracht van het
afdelingsbestuur aangewezen door de afdelingsledenvergadering. Het oudste commissielid in leeftijd treedt na
het eerste jaar af. Het tweede jaar wordt de commissie gevormd door het overgebleven lid en het
plaatsvervangend lid, dat dan automatisch wordt aangewezen als commissielid. In de dan ontstane vacature van
plaatsvervangend lid wordt voorzien door een nieuwe aanwijzing. De aanwijzing van de commissieleden en/of
van het plaatsvervangend commissielid heeft plaats in het jaar voorafgaande aan dat, waarop zij in functie zullen
zijn.
Art. 25
De afdelingen zijn verplicht de boekhouding en bescheiden tenminste 10 jaar na vaststelling te bewaren.
Art. 26
De afdelingsledenvergadering stelt uiterlijk op 1 februari de concept jaarrekening over het voorafgaande jaar
vast. De aldus vastgestelde concept jaarrekening dient terstond aan de penningmeester van het bestuur, ter
consolidatie in de verenigingsjaarrekening, ter beschikking te worden gesteld.
Art. 27
Het afdelingsbestuur draagt zorg voor de naleving van de bepalingen in dit reglement en van de statuten en
reglementen van de vereniging.

