Huishoudelijk reglement 2007
Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee
Het lidmaatschap van de vereniging
ingevolge hoofdstuk 2 van de Statuten

Artikel 1: Categorieën
1. De vereniging kent de volgende categorieën van het lidmaatschap:
− gewoon lidmaatschap: toe te kennen aan natuurlijke personen en instellingen;
− jeugdlidmaatschap: toe te kennen aan natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar
nog niet hebben bereikt;
− seniorlidmaatschap: toe te kennen aan natuurlijke personen die de leeftijd van
65 jaar hebben bereikt;
− erelidmaatschap: toe te kennen aan natuurlijke personen die zich jegens de
vereniging of voor de bevordering van haar doel in het algemeen bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt.
2. Voor het vaststellen van de ledencategorie waartoe een lid behoort is de status per
1 januari bepalend. Het jeugdlidmaatschap wordt zonodig automatisch omgezet in een
gewoon lidmaatschap. Het gewone lidmaatschap wordt omgezet in een
seniorlidmaatschap op 1 januari na het jaar waarin de leeftijd van 65 jaar is bereikt.
3. Het erelidmaatschap wordt op voordracht van het bestuur door de algemene
ledenvergadering toegekend.
Artikel 2: Rechten en plichten
1. Een lid betaalt per kalenderjaar minimaal het voor zijn categorie vastgestelde bedrag aan
contributie.
2. Een lid ontvangt periodiek Waddenverenigingsinformatie, alsmede een uitnodiging voor
de algemene ledenvergadering.
3. Een lid krijgt als zodanig een vastgestelde korting op producten en diensten die de
Waddenvereniging zelf of in samenwerking met partners aanbiedt.
Artikel 3: Contributie
1. De algemene ledenvergadering stelt iedere vijf jaar de jaarlijkse minimale contributie vast.
Zij kan differentiaties aanbrengen voor de verschillende categorieën van lidmaatschap,
alsmede naar gelang de betalingswijze.
2. De contributie en bijdrage kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast op basis van
het Consumenten Prijs Indexcijfer ‘Alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Artikel 4: Aanmelding en continuering lidmaatschap
1. Aanmelden van een lid kan gedurende het gehele kalenderjaar. Het lid dient de
verschuldigde contributie over het gehele jaar te voldoen.
2. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd per 1 januari tenzij er een
opzegging of ontzetting heeft plaatsgevonden.
Artikel 5: Beëindiging en termijnen
1. De schriftelijke opzegging door het lid ingevolge artikel 7 lid 2 van de Statuten dient vóór
1 november voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft, te zijn verzonden.
2. Een reden voor opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op grond van
artikel 7 lid 3a van de Statuten, is wanneer het lid in staat van faillissement geraakt of
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surséance van betaling aanvraagt en ingeval van een rechtspersoon besluit tot
ontbinding.
3. De schriftelijke mededeling van opzegging door de vereniging ofwel ontzetting ingevolge
respectievelijk artikel 7 lid 4 en 5 van de Statuten, dient binnen twee weken nadat het
besluit hiertoe is genomen, te zijn verzonden.
4. Er is sprake van wanbetaling indien de jaarlijkse contributie niet is voldaan vóór een door
het bestuur nader te bepalen datum van het betreffende jaar.
Artikel 6: Instellen van beroep
1. Beroep als bedoeld in de artikelen 6, lid 3 en 7, lid 6 van de statuten kan worden ingesteld
door de geadresseerde van de bestuursbeslissing door middel van een aangetekend
schrijven, gericht aan het bestuur, binnen vier weken na dagtekening van de schriftelijke
kennisgeving van de beslissing waartegen in beroep wordt gekomen. Betrokkene dient
zijn beroep te motiveren.
3. De ledenraad stelt een commissie in van drie leden ter behandeling van het beroep. De
commissie brengt binnen drie maanden advies uit aan de ledenraad. De commissie hoort
degene die het beroep heeft ingesteld en een vertegenwoordiging van het bestuur in
elkaars aanwezigheid. Van het horen wordt een verslag opgemaakt. De ledenraad beslist
op de eerstvolgende vergadering nadat het advies is uitgebracht over het beroep.
4. Bij het nemen van de beslissing op beroep kan worden bepaald, dat het lidmaatschap
voor de betrokkene ook in de toekomst is uitgesloten.
5. Het bestuur deelt betrokkene de beslissing op het beroep schriftelijk mede.

Artikel 7: Betrokkenheid leden en vrijwilligers
1. Bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de vereniging kunnen vrijwilligers
worden betrokken.
2. Het bestuur betrekt de leden zoveel mogelijk bji de gang van zaken van de vereniging en
draagt er zorg voor dat alle voor de leden relevante stukken, zoals statuten,
reglementen, beleidsnota’s, begrotingen en jaarverslagen voor die leden toegankelijk zijn
via de website van de vereniging of op verzoek van een lid op andere wijze.

De algemene ledenvergadering
ingevolge hoofdstuk 3 van de statuten

Artikel 8: Bijeenroeping
1. Een algemene ledenvergadering wordt op verzoek van de leden gehouden indien
tenminste tweehonderd en vijftig stemgerechtigde leden of zoveel minder als een/tiende
gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden uitmaakt, dit schriftelijk en onder opgave
van de punten waarvan zij de behandeling verlangen, aan de voorzitter kenbaar maken.
2. Het bestuur is verplicht binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg te geven en de
algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na het gedane
verzoek bijeen te roepen.
3. Op een algemene ledenvergadering kan over niet op de agenda vermelde onderwerpen,
op voorstel van het bestuur worden beraadslaagd en beslist, indien tenminste tweederde
gedeelte van de aanwezige leden zich voor dat voorstel verklaart, behoudens indien de
voorstellen statutenwijzigingen, wijziging van het huishoudelijk reglement of ontbinding
van de vereniging inhouden.
4. Het bestuur kan de behandeling van een onderwerp uitstellen of schorsen tot een
volgende algemene ledenvergadering.
Artikel 9: Vergaderorde en stemprocedures
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1. Onder stemmen wordt verstaan: geldig uitgebrachte stemmen, als zodanig niet in
aanmerking komen blanco, en van een handtekening (niet zijnde machtigingen) of andere
toevoeging voorziene briefjes.
2. Zowel over personen als over zaken wordt mondeling, of bij handopsteken gestemd.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk indien een stemgerechtigde dit verlangt.
3. Elk lid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem op de algemene ledenvergadering.
4. Alvorens een voorstel in stemming te brengen, poneert de voorzitter een eenduidige en
goed geformuleerde vraagstelling, zodanig dat deze met voor of tegen kan worden
beantwoord. Daarbij dient het in stemming te brengen voorstel zoveel mogelijk positief te
worden geformuleerd en niet negatief of met een dubbele ontkenning.
5. De voorzitter brengt zoveel mogelijk één voorstel tegelijk in stemming, ook als er
amendementen zijn ingediend.
Amendementen worden in stemming gebracht in de volgorde van het meest
verstrekkende amendement tot het minst verstrekkende amendement. Het oordeel van de
voorzitter over de volgorde is bepalend.
6. Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen der leden stemming wordt
gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
7. Indien een lid verhinderd is om aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering, kan
deze schriftelijk diens stem bekend maken aan het bestuur. Deze stem moet voor
aanvang van de algemene ledenvergadering bij het bestuur zijn ingeleverd en voorzien
zijn van naam, handtekening en stemkeuze. Mocht op de algemene ledenvergadering
blijken dat er een tweede stemming nodig is met betrekking tot het onderwerp van de
vergadering, dan is een schriftelijke stem ongeldig en telt deze niet meer mee bij het tellen
van de stemmen.
8. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door het
bureau van de vereniging. Deze notulen worden door het bestuur voorlopig vastgesteld en
worden binnen veertien dagen na de eerstvolgende bestuursvergadering op de website
van de vereniging geplaatst, toegankelijk voor de leden.
De op de ledenvergadering aanwezige leden kunnen tot uiterlijk drie weken voor de
eerstvolgende ledenvergadering schriftelijk tekstwijzigingen voorstellen bij het bureau.
De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan de
hand van de ingediende tekstwijzigingsvoorstellen vastgesteld en ten blijke daarvan door
de voorzitter van die vergadering ondertekend.

Ledenraad
Ingevolge hoofdstuk 4 van de statuten

Artikel 10: Samenstelling ledenraad
1. De leden van de ledenraad worden benoemd op een gemotiveerd voorstel van het
bestuur, na advies van de ledenraad.
2. De organen van de vereniging en ieder lid hebben het recht om leden voor te stellen als
lid van de ledenraad. Bij de kandidaatstelling worden niet alleen de personalia van de
kandidaat vermeld maar ook de deskundigheid en betrokkenheid bij de vereniging van
de kandidaat toegelicht.
3. Bij het voorstellen van leden voor de ledenraad neemt het bestuur een evenwichtige
spreiding van de leden op grond van deskundigheid en betrokkenheid in acht, waarbij
zoveel als mogelijk is een geografische spreiding van de leden wordt nagestreefd.
Hetzelfde geldt voor het benoemen van leden voor de ledenraad door de algemene
ledenvergadering.
4. Indien in één of meer vacatures in de ledenraad moet worden voorzien draagt het
bestuur er zorg voor, dat tenminste zes weken voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering waar de benoeming dient plaats te vinden gedurende een periode van
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tenminste drie weken de kandidaatstelling open gesteld wordt door bekendmaking aan
alle leden via de website en het ledenblad.
5. Als voor een vacature in de ledenraad meerdere kandidaten beschikbaar zijn geschiedt
de benoeming overeenkomstig de stemprocedure van artikel 9 van de statuten en artikel
9 van dit huishoudelijk reglement.
Artikel 11: Orde ledenraadsvergaderingen
1. De ledenraad wijst uit zijn midden een voorzitter aan en kiest een vice-voorzitter.
2. Bij het vacant zijn van de functie van voorzitter neemt de vice-voorzitter diens taken over,
totdat door de ledenraad een nieuwe voorzitter is gekozen.
3. De voorzitter van de ledenraad en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger zit de
vergaderingen van de ledenraad voor. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan wijst de vergadering zelf een tijdelijk voorzitter aan.
4. Van het verhandelde in elke vergadering van de ledenraad wordt onder
verantwoordelijkheid van de ledenraad notulen opgemaakt, die door de ledenraad
worden vastgesteld in zijn eerstvolgende vergadering. De verslagen worden binnen
veertien dagen na de vaststelling op de website van de vereniging geplaatst, toegankelijk
voor leden.
5. Leden mogen als toehoorder de vergadering bijwonen tenzij de bespreking van
personen aan de orde is.
Artikel 12: Bijeenroepen vergaderingen en vergaderfrequentie
1. De ledenraadsvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter en bij zijn
afwezigheid door zijn plaatsvervanger met inachtneming van een termijn van minstens
tien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. De agenda wordt
vastgesteld door de voorzitter in overleg met de directie.
3. Voorts wordt de ledenraadsvergadering door de voorzitter bijeengeroepen op schriftelijk
verzoek van tenminste een zodanig aantal leden van de ledenraad als bevoegd is tot het
uitbrengen van een kwart van de stemmen daarin.
4. Leden van het bestuur en de directie hebben het recht om alle vergaderingen van de
ledenraad bij te wonen en daarin het woord te voeren.
Artikel 13: Referendum
Het bestuur draagt er zorg voor, dat zoveel mogelijk leden aan de stemming bij het
referendum kunnen deelnemen. Het bestuur geeft de leden daarbij de mogelijkheid
schriftelijk te stemmen en als dat mogelijk is te stemmen via elektronische weg.

Het bestuur
Ingevolge hoofdstuk 5 van de statuten

Artikel 14: Bestuursvergadering en –besluiten
1. Leden van het bestuur worden tenminste vijf dagen van tevoren opgeroepen voor een
vergadering onder toezending van de agenda.
2. Indien andere bestuursleden dan de voorzitter op grond van artikel 22 lid 5 van de
Statuten het initiatief tot een vergadering wensen te nemen, dienen zij hiertoe schriftelijk
een verzoek te richten aan de voorzitter met opgave van de te behandelen onderwerpen.
De vergadering dient binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag gehouden te
worden.
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3. Over niet op de tevoren toegestuurde agenda vermelde onderwerpen mag slechts
unaniem worden beslist in een vergadering waar tenminste 75% van het aantal zitting
hebbende bestuursleden aanwezig is.
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten en een meerderheid van hen schriftelijk of
per mail heeft verklaard met deze wijze van besluitvorming akkoord te gaan. Van een
aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de
secretaris een relaas opgemaakt dat bij de goed te keuren notulen wordt gevoegd.
Artikel 15: Interne organisatie
1. Het bestuur regelt de verdeling van zijn werkzaamheden onder zijn leden.
2. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer
commissies.
Artikel 16: Vacature
1. Tenzij het aantal bestuursleden beneden het in artikel 20, lid 1 van de statuten vermelde
minimum is gedaald, bepaalt het bestuur wanneer er een vacature is.
2. In een vacature van een bestuurslid wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. Tijdens het bestaan van één of meer vacatures worden de overige bestuursleden geacht
het volledige bestuur te vormen.
4. Voor elke vacature wordt door het bestuur een voordracht opgemaakt. Deze
voordracht(en) en de bindende voordracht als bedoeld in artikel 20, lid 7 van de Statuten,
worden door het bestuur tenminste zes weken voor de datum van de algemene
ledenvergadering ter kennis van de leden gebracht.
5. Ieder lid heeft het recht schriftelijk tot uiterlijk drie weken voor de algemene
ledenvergadering, een of meerdere leden als kandidaat voor te dragen, mits het verzoek
daartoe schriftelijk wordt ondersteund door tenminste negentien andere stemgerechtigde
leden of door zoveel minder als een/tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden
uitmaakt. Bij het verzoek dient een schriftelijke motivering van de voorgestelde kandidaat
te worden overgelegd.

Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 17: Reglementswijziging
Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd conform het bepaalde in artikel 28 van de
Statuten.
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