HUISHOUDELIJK REGLEMENT WADDENVERENIGING
Inhoudsopgave
Hoofdstuk A
1
Definities/begrippen
2
Wijziging
3
Geldigheid
Hoofdstuk B
LIDMAATSCHAP, CONTRIBUTIE
1
Lidmaatschap
2
Contributie
3
Beroep bij de Ledenraad
VERKIEZING LEDENRAADSLEDEN
4
Verkiezingscommissie
5
Procedure kandidaatstelling
6
Procedure verkiezing Ledenraadsleden
LEDENRAAD
7
Functioneren
8
Werkwijze, vergadering en besluitvorming
9
Geheimhouding

1
60015264/2078978v1/huishoudelijk reglement Waddenvereniging

HOOFDSTUK A - ALGEMEEN
Artikel A.1 - Definities/begrippen
a.
Statuten: de Statuten van de Vereniging, zoals gewijzigd met ingang van 20 juni 2017,
verleden voor mr. S. Laseur, notaris te Amsterdam;
b.
Ledenraad: De Ledenraad als bedoeld in de Statuten, zijnde het orgaan waarin de leden van
de Vereniging zijn afgevaardigd en aan welk orgaan de bevoegdheden toekomen als
uitgewerkt in de Statuten en in dit Reglement;
c.
Vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke Vereniging tot Behoud
van de Waddenzee, statutair gevestigd te Harlingen, ook wel aangeduid als
Waddenvereniging.
d.
Website: de internetpagina van de Vereniging met het adres www.waddenvereniging.nl.
e.
Reglement: het onderhavige huishoudelijk reglement van de Vereniging waarin die zaken
worden geregeld die niet in de Statuten zijn uitgewerkt en dat van tijd tot tijd gewijzigd kan
worden vastgesteld.
f.
Tenzij in dit reglement anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, hanteert dit reglement voor
het overige de in de Statuten van de Vereniging gebruikte definities.
Artikel A.2 - Wijziging reglement
Het Reglement, inclusief de daarbij behorende bijlagen, kan worden gewijzigd door de Ledenraad, na
overleg met Bestuur.
Artikel A.3 - Geldigheid bepalingen
1.
Het bepaalde in dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de Statuten. Waar enige
bepaling uit dit huishoudelijk reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen
deze laatsten prevaleren.
2.
Indien één of meer van de bepalingen uit dit huishoudelijk reglement niet of niet meer geldig
is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het betreffende orgaan zal in dat
geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect,
gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige
bepalingen.
***
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HOOFDSTUK B - LIDMAATSCHAP, CONTRIBUTIE EN LEDENRAAD
LEDEN, LIDMAATSCHAP
Artikel B.1 - Aanmelding en continuering lidmaatschap
1.
Leden worden door het Bestuur toegelaten na mondelinge of schriftelijke aanmelding als lid,
met inachtneming van artikel 5 lid 4 van de Statuten. De aanmeldprocedure wordt kenbaar
gemaakt op de website van de Vereniging.
2.
Aanmelden van een lid kan gedurende het gehele kalenderjaar. De datum van aanmelding
bepaalt de start van het contributiejaar. Leden die zich aanmelden voor 1 oktober betalen in
dat jaar de voor hun lidcategorie geldende contributie. Bij leden die zich aanmelden na 1
oktober start hun contributiejaar op 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar.
3.
De toelating als lid kan door of namens het Bestuur worden geweigerd wegens:
a.
gerede twijfel dat het aspirant lid niet in het belang van de Vereniging zal handelen;
b.
een eerder lidmaatschap van de betreffende persoon dat is beëindigd als gevolg van
een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging of ontzetting door
het Bestuur uit het lidmaatschap; of
c.
overige gewichtige redenen ter beoordeling van het Bestuur.
Tegen dit besluit van het Bestuur tot niet-toelating is beroep mogelijk bij de Ledenraad, zoals
bepaald in artikel B.7.
4.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij opzegging of ontzetting uit het
lidmaatschap heeft plaatsgevonden. Wanbetaling is grond voor beëindiging van het
lidmaatschap in welk geval het lid onverminderd gehouden blijft zijn lopende
contributieverplichtingen te voldoen.
5.
Het Bestuur stelt de voorzitter van de Ledenraad op de hoogte van een besluit tot opzegging
van het lidmaatschap, ontzetting of niet toelating van een persoon tot het lidmaatschap.
Artikel B.2 - Soorten lidmaatschap
1.
De Vereniging kent de volgende categorieën van lidmaatschap:
gewoon lidmaatschap: toe te kennen aan natuurlijke personen en instellingen;
jeugdlidmaatschap: toe te kennen aan natuurlijke personen die op 1 januari van het
betreffende kalanderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Het
jeugdlidmaatschap wordt automatisch omgezet naar een gewoon lidmaatschap op 1
januari van het kalenderjaar na het jaar waarin het jeugdlid de leeftijd van 18 jaar heeft
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.
Het erelidmaatschap wordt op voordracht van het Bestuur door de Ledenraad toegekend.
Artikel B.3 - Plichten verbonden aan het lidmaatschap
1.
Een lid betaalt per kalenderjaar minimaal het voor zijn categorie vastgestelde bedrag aan
contributie.
2.
Leden van de Vereniging nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan activiteiten die door
of namens de Vereniging worden georganiseerd, mede-georganiseerd of aan de leden
worden aanbevolen. De Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tenzij deze
direct op de wet berust.
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3.

De Leden van de Vereniging richten zich bij de uitoefening van hun rechten en bevoegdheden
ten aanzien van de Vereniging naar het belang en doel van de Vereniging.

Artikel B.4 - Rechten verbonden aan het lidmaatschap
1.
Ieder lid ontvangt periodiek Waddenverenigingsinformatie.
2.
Ieder lid kan als zodanig een vastgestelde korting op producten en diensten krijgen die de
Vereniging zelf of in samenwerking met partners aanbiedt.
Artikel B.5 - Contributie
1.
De Ledenraad stelt op voorstel van het Bestuur per ledencategorie de hoogte van de jaarlijkse
contributie vast, mede aan de hand van het door het Bestuur opgestelde en door de
Ledenraad goed te keuren jaarplan.
2.
De hoogte van de contributie kan per categorie leden verschillen. Ereleden zijn geen
contributie verschuldigd.
3.
Het Bestuur stelt de wijze en termijn van betaling van de contributie vast.
4.
Een lid betaalt per kalenderjaar minimaal het voor zijn categorie vastgestelde bedrag aan
contributie. Er is sprake van wanbetaling indien de contributie niet is voldaan vóór een door
het Bestuur nader te bepalen datum van het geldende contributiejaar. Er is in ieder geval
sprake van wanbetaling indien de contributie aan het eind van het voor een lid geldende
contributiejaar niet is voldaan.
Artikel B.6 - Beëindigen lidmaatschap
1.
De schriftelijke opzegging door het lid ingevolge artikel 6 lid 2 van de Statuten dient twee
maanden voorafgaand aan het eind van het contributiejaar van het betreffende lid, te zijn
ontvangen. Onder schriftelijk wordt te dezen verstaan alle mogelijke (digitale)
communicatiemiddelen. De procedure voor beëindiging van het lidmaatschap wordt kenbaar
gemaakt op de website van de Vereniging.
2.
De schriftelijke mededeling van opzegging door de vereniging ofwel ontzetting ingevolge
respectievelijk artikel 6 lid 4 en 5 van de Statuten, dient binnen één week nadat het besluit
hiertoe is genomen, te zijn verzonden.
Artikel B.7 - Beroep bij de Ledenraad
1.
Beroep bij de Ledenraad is in ieder geval mogelijk in geval van een besluit van het Bestuur tot
niet-toelating als lid als bedoeld in artikel 5 lid 5 van de Statuten en in geval van een besluit
van het Bestuur tot opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging anders dan
wegens wanbetaling, dan wel een besluit van het Bestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap
namens de Vereniging, als bedoeld in artikel 6 lid 4 en lid 5 van de Statuten.
2.
Indien tegen een besluit van het Bestuur beroep mogelijk is bij de Ledenraad, dient dit te
worden ingesteld door middel van een aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van de
Ledenraad, binnen veertien dagen na ontvangst van een mededeling van een besluit
waartegen de betrokkene beroep wenst in te stellen.
3.
De voorzitter van de Ledenraad doet door toezending van een afschrift van het beroep per
omgaande mededeling aan (de voorzitter van) het Bestuur en maakt het beroep tegelijkertijd
kenbaar aan het Ledenraad met waar mogelijk vermelding van de datum waarop het beroep
wordt behandeld. Indien deze datum niet terstond kan worden vermeld, volgt bekendmaking
daarvan zo spoedig mogelijk en zoveel als mogelijk in ieder geval binnen veertien dagen na
ontvangst van het beroep.
4.
Het Bestuur stelt de Ledenraad schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt inzake het beroep.
4
60015264/2078978v1/huishoudelijk reglement Waddenvereniging

5.
6.

7.

De Ledenraad kan besluiten het Bestuur en de betrokkene te horen of te doen horen door een
daartoe door het Ledenraad benoemde commissie van onderzoek.
De Ledenraad besluit op het beroep in de vergadering waarin het beroep aan de orde is
gesteld of in de eerste daarop volgende vergadering van de Ledenraad. De voorzitter van de
Ledenraad deelt de betrokkene de beslissing met opgave van redenen zo spoedig mogelijk
schriftelijk mede.
Zolang een beroep als bedoeld in dit artikel in behandeling is, kan de betrokkene geen gebruik
maken van de rechten als lid.

VERKIEZING LEDENRAADSLEDEN
Artikel B.8 - Verkiezingscommissie
1.
Verkiezing van Ledenraadsleden vindt om de vier jaar plaats. Op het moment dat een
verkiezing van nieuwe Ledenraadsleden dient plaats te vinden, stelt de Ledenraad een
verkiezingscommissie in.
2.
De verkiezingscommissie bestaat uit vijf personen, waarvan één lid door de voorzitter van het
Bestuur – al dan niet uit zijn midden – wordt voorgedragen, één medewerker die door de
(algemeen) directeur vanuit het Bureau wordt voorgedragen – dit kan ook deze directeur zelf
zijn - en drie (op dat moment nog in functie zijnde) Ledenraadsleden. De leden van de
verkiezingscommissie worden zoveel mogelijk in en na overleg tussen de geledingen
voorgesteld casu quo voorgedragen, dan wel bieden zelf aan de voorzitter van de Ledenraad
aan om op te treden als lid van de verkiezingscommissie. Indien vanuit de Ledenraad meer
dan drie kandidaten hun belangstelling voor de verkiezingscommissie kenbaar maken, beslist
de Ledenraad welke drie Ledenraadsleden deel uit zullen maken van de
verkiezingscommissie
3.
De werkwijze, wijze van vergadering en besluitvorming wordt desgewenst in een afzonderlijk
reglement van de verkiezingscommissie nader uitgewerkt.
Artikel B.9 - Samenstelling Ledenraad
1.
De Ledenraad bestaat uit ten minste twaalf en ten hoogste achttien Ledenraadsleden.
2.
De Ledenraad is zodanig samengesteld dat sprake is van een evenwichtige
vertegenwoordiging van de verschillende belangen, aandachtsgebieden en doelstellingen van
de Vereniging. De Ledenraad is voorts zodanig samengesteld dat de Ledenraad primair de
belangen van de Vereniging kan behartigen. Ledenraadsleden kunnen niet zijn personen die
niet voldoen aan het bepaalde in artikel 8 lid 1 van de Statuten, of personen die adviseur zijn
van het bestuur van de Vereniging.
3.
Van Ledenraadsleden wordt verwacht dat zij:
a.
bereid zijn gedurende vier jaar lid van de Ledenraad te zijn en zich daartoe te
committeren;
b.
het vermogen hebben bij te dragen aan het gezamenlijk resultaat en in dat kader
bereid zijn kennis en informatie met anderen te delen;
c.
bereid zijn tijd en energie te steken in contacten met leden van de Vereniging;
d.
bekend zijn met de taken en bevoegdheden van de Ledenraad en in de praktijk het
onderscheid in acht nemen tussen taken en bevoegdheden van het Bestuur en het
Bureau enerzijds en van de Ledenraad anderzijds en dat de vertegenwoordiging van
de standpunten en het beleid van de Vereniging naar derden en richting de media
geen taak en bevoegdheid is die aan een Ledenraadslid toebehoort;
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e.

4.

5.

maatschappelijk betrokken zijn en een aantoonbare affiniteit hebben met het werkveld
van de Vereniging; en
f.
communicatief vaardig zijn.
Ten behoeve van de gewenste samenstelling van de Ledenraad wordt een algemeen,
collectief functieprofiel voor de Ledenraadsleden opgesteld, alsmede meerdere
hoofdprofielen, uitgaande van specifieke aandachtspunten voor de Ledenraadsleden. Deze
algemene profielschets en de hoofdprofielen worden voorafgaande aan de in principe vierjaarlijkse verkiezingen opnieuw casu quo herzien vastgesteld door de Ledenraad. De
Ledenraad stelt daartoe de algemene profielschets en de hoofdprofielen op, aan de hand van
een beoordeling van de gewenste aandachtsgebieden voor de Ledenraad voor de komende
vier jaar.
De algemene profielschets en de hoofdprofielen worden na vaststelling op de website van de
Vereniging geplaatst.

Artikel B.10 - Procedure kandidaatstelling Ledenraad
1.
De oproep aan alle leden tot kandidaatstelling voor de Ledenraad wordt (in ieder geval)
gedaan op de website van de Vereniging. Bij de oproep wordt verwezen naar de algemene
profielschets, de hoofdprofielen en hoeveel vacante plaatsen er zijn, de wijze hoe kandidaten
hun belangstelling kenbaar kunnen maken, de eventuele nadere voorwaarden voor
kandidaatstelling en voor welke datum kandidaatstelling moet plaatsvinden.
2.
Kandidaatstelling vindt plaats door indiening van een schriftelijke verklaring bij de
verkiezingscommissie waarin de kandidaat verklaart te voldoen aan dan wel bereid te zijn te
voldoen aan de voorwaarden als opgenomen in B.9 lid 2 en lid 3, onder vermelding van zijn
beweegredenen. Bij de indiening van de schriftelijke verklaring overlegt de kandidaat voorts
een overzicht van zijn op dat moment uitgeoefende beroep/functie en eventuele
nevenfuncties.
3.
Kandidaten die hun belangstelling conform het bepaalde in lid 2 kenbaar hebben gemaakt,
ontvangen per omgaande een door de verkiezingscommissie vast te stellen informatiepakket,
onder meer over de taken en bevoegdheden van de Ledenraad en de te volgen procedure.
4.
De verkiezingscommissie toetst zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na de
datum waarop de kandidaatstelling sluit of iedere kandidaat voldoet aan de algemene
profielschets en het hoofdprofiel waarvoor de kandidaat zich heeft aangemeld.
5.
(Een afvaardiging van) De verkiezingscommissie voert daartoe met iedere nieuwe kandidaat
een persoonlijk gesprek om te onderzoeken of de wederzijdse verwachtingen van de
kandidaat en de Vereniging met betrekking tot de Ledenraad overeenstemmen. (Een
afvaardiging van) De verkiezingscommissie kan met een herkiesbare kandidaat spreken om te
onderzoeken of de kandidaat (nog) voldoet aan de (mogelijk vernieuwde) algemene
profielschets en het hoofdprofiel waarvoor de kandidaat zich heeft aangemeld.
6.
In geval van voornemen tot plaatsing op de kandidatenlijst, doet de verkiezingscommissie
daarvan mededeling aan de kandidaat. In geval van voornemen tot niet-plaatsing op de
kandidatenlijst, doet de verkiezingscommissie daarvan schriftelijk en gemotiveerd mededeling
aan de kandidaat.
7.
De verkiezingscommissie maakt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen tien weken na afloop
van de in lid 4 genoemde termijn een kandidatenlijst aan het Bestuur, bureau, ledenraad en
kandidaten bekend. Vanaf dit moment hebben de kandidaten voor de Ledenraad nog een
week bedenktijd voordat de kandidatenlijst openbaar wordt gemaakt. Kandidaten kunnen zich
tot dat moment nog terugtrekken.
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8.
9.

10.
11.

De volgorde van de kandidaten op de kandidatenlijst wordt bepaald door de
Verkiezingscommissie.
Ten minste drie weken voorafgaand aan de verkiezingen van de Ledenraad als hierna
bepaald, wordt de kandidatenlijst door het Bestuur bekend gemaakt. Dit gebeurt in ieder geval
via de website.
De kandidaten wordt gevraagd zichzelf schriftelijk voor te stellen op de website en hun
kandidatuur te motiveren opdat de leden gemotiveerd hun stem kunnen uitbrengen.
De verkiezingscommissie legt over zijn handelen verantwoording af aan de Ledenraad, in een
eerstvolgende vergadering van de Ledenraad nadat de verkiezingscommissie haar
werkzaamheden heeft beëindigd.

Artikel B.11 - Procedure verkiezing Ledenraadsleden
1.
Leden kunnen op een door het Bestuur te bepalen wijze hun stem elektronisch of schriftelijk
uitbrengen op de kandidaten op de kandidatenlijst.
2.
De verkiezingscommissie bepaalt in overleg met de voorzitter van de Ledenraad en het
Bestuur de verkiezingstermijn en deelt via de website de datum waarop de verkiezingen
openen respectievelijk sluiten mee aan de leden. Stemmen die na de sluitingsdatum zijn
ontvangen, tellen niet mee. Een schriftelijk uitgebrachte stem wordt geacht nog tijdig te zijn
ontvangen, wanneer die ontvangen is uiterlijk de eerste werkdag na de sluiting van de
verkiezingen. Voor een digitaal uitgebrachte stem geldt dit laatste niet.
3.
Twee door de Ledenraad aan te wijzen leden van de verkiezingscommissie treden namens de
verkiezingscommissie op als stembureau en stellen binnen twee dagen na de sluiting van de
verkiezingen de uitslag van de verkiezing van de Ledenraadsleden vast.
4.
Er kunnen niet meer Ledenraadsleden worden gekozen dan er vacante plaatsen in de
Ledenraad zijn te vervullen.
5.
Gekozen zijn die kandidaten op wie (per functieprofiel en afhankelijk van het aantal vacatures
per functieprofiel) de meeste stemmen zijn uitgebracht, zulks in volgorde van het hoogste
aantal uitgebrachte stemmen.
6.
De kandidaten die niet op de wijze zoals in lid 5 vermeld zijn gekozen, vormen (per
functieprofiel) in de volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen de reserve-kandidaten.
7.
Indien op kandidaten een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, beslist de
verkiezingscommissie wie van de betrokken kandidaten wordt gekozen.
8.
Vervulling van tussentijdse vacatures in de Ledenraad geschiedt conform het bepaalde in
artikel 8 lid 11 Statuten. Indien de reserve-kandidaat niet binnen twee weken na door het
Bestuur te zijn aangeschreven schriftelijk heeft geantwoord beschikbaar te zijn, wordt de
reserve-kandidaat op wie daarna het op één na hoogste aantal stemmen is uitgebracht,
verzocht de zetel in de Ledenraad in te nemen. Deze handelwijze wordt herhaald zolang er
reserve-kandidaten zijn.
9.
De verkozen Ledenraadsleden treden formeel in functie op de datum van de eerste
vergadering van de Ledenraad na de verkiezingen. Tijdens deze vergadering wordt voorts
zoveel mogelijk ook de voorzitter verkozen (tenzij – zoals in geval van eventuele tussentijdse
verkiezingen - deze positie niet vacant is gekomen).
10.
In geval van vervulling van tussentijdse vacatures nemen de kandidaten die dan toetreden tot
de Ledenraad op het rooster de plaats in van hun voorganger(s). Hun termijn loopt dus
eveneens af op het moment dat de volgende vierjaarlijkse verkiezingen plaatsvinden.
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LEDENRAAD
Artikel B.13 - Functioneren Ledenraad; evaluatie en aftreden
1.
Het functioneren van een Ledenraadslid wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke
opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een
(persoonlijk) belang heeft bij de Vereniging dan wel handelt met last en ruggespraak van een
zekere groep leden.
2.
De Ledenraadsleden handelen bij het uitoefenen van hun rechten en verplichtingen in het
belang van de Vereniging. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel
belangenverstrengeling tussen een Ledenraadslid en de Vereniging moet worden vermeden.
3.
Indien een Ledenraadslid voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen
optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Vereniging kan ontstaan, zal het
betreffende Ledenraadslid de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van
oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke
oplossing mogelijk is, werkt het betreffende Ledenraadslid mee aan deze tijdelijke oplossing.
Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal
het betreffende Ledenraadslid er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven
dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige Ledenraadsleden op de hoogte.
4.
De Ledenraad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De
Ledenraadsleden gedragen zich hoffelijk en respectvol jegens elkaar en geven ruimte voor
meningsuiting en tegenspraak.
5.
Eenmaal per jaar wordt in een Ledenraadsvergadering het functioneren van de Ledenraad
geëvalueerd, alsmede het functioneren van ieder van de Ledenraadsleden. In de evaluatie
wordt tevens de relatie tussen de Ledenraad en het Bestuur betrokken. Het Bestuur is bij dit
deel van de vergadering niet aanwezig.
6.
De voorzitter van de Ledenraad verzoekt het Bestuur tevoren of er zijdens het Bestuur
aandachtspunten zijn in de evaluatie zowel ten aanzien van het functioneren van de
Ledenraad in zijn geheel als individuele Ledenraadsleden in het bijzonder, die in de evaluatie
betrokken dienen te worden.
7.
De Ledenraad is bevoegd een Ledenraadslid te ontslaan uit zijn functie als Ledenraadslid, in
situaties als de volgende:
a.
een structurele verstrengeling van belangen als bedoeld in lid 3 van dit artikel, voor
zover het betreffende Ledenraadslid niet uit eigen beweging aftreedt;
b.
het niet naar behoren functioneren, naar het oordeel van de overige leden van de
Ledenraad, op basis van een zorgvuldige evaluatie als bedoeld in lid 5 en na het voeren
van ten minste één functioneringsgesprek met het betreffende Ledenraadslid waarbij
een termijn is gesteld voor verbetering, welke verbetering naar het met redenen
omkleed oordeel van de voorzitter van de Ledenraad niet binnen de gestelde termijn is
behaald;
c.
afwezigheid
bij
Ledenraadsvergaderingen
gedurende
drie
opéénvolgende
vergaderingen dan wel een periode van ten minste twaalf maanden;
d.
een situatie waarin een Ledenraadslid door zijn handelen aan de Waddenvereniging
opzettelijk of bewust roekeloos schade heeft berokkend of op een wijze heeft gehandeld
die een voorzienbaar risico met zich meebracht dat aan de Waddenvereniging
potentiële schade zou kunnen worden berokkend, als gevolg waarvan het continueren
van het lidmaatschap aan de Ledenraad in redelijkheid niet van de Ledenraad kan
worden verlangd.
8
60015264/2078978v1/huishoudelijk reglement Waddenvereniging

8.

Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het Ledenraadslid over wiens ontslag
wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In de vergadering
waarin het ontslag van een Ledenraadslid aan de orde is, dient dit vooraf op de agenda van
de Ledenraad te worden vermeld.

Artikel B.14 - Vergaderingen Ledenraad
1.
De Ledenraad vergadert ten minste twee keer per jaar.
Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van een boekjaar (behoudens een eventuele
verlenging van deze termijn conform het bepaalde in artikel 23 lid 2 van de Statuten) wordt
een Ledenraadsvergadering gehouden waarin de jaarrekening door de Ledenraad wordt
vastgesteld, en het beleid van het afgelopen jaar wordt besproken aan de hand van het
jaarverslag.
In de tweede helft van het boekjaar en in elk geval voor het einde van een boekjaar wordt
voorts een Ledenraadsvergadering gehouden waarin het beleidsplan en/of het
meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende begroting(en) zullen worden besproken.
2.
De Ledenraad stelt jaarlijks een vergaderschema vast. Onverminderd dit schema kan de
Ledenraad vaker vergaderen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de
Statuten.
3.
Bij het voorbereiden van de bijeenroeping voor een Ledenraadsvergadering wordt door de
voorzitter van de Ledenraad in overleg met het Bestuur en/of het Bureau de tijd en locatie van
de Ledenraadsvergadering bepaald. De Ledenraadsvergadering wordt op een zodanig tijdstip
gehouden dat alle Ledenraadsleden redelijkerwijs aanwezig kunnen zijn.
4.
De feitelijke bijeenroeping vindt plaats door de secretaris – indien aanwezig – of voorzitter van
de Ledenraad. Dit kan door de secretaris of voorzitter van de Ledenraad indien gewenst ook
worden gedelegeerd aan het Bureau.
5.
Op de agenda van een Ledenraadsvergadering worden alle onderwerpen geplaatst die
ingevolge de Statuten moeten worden behandeld of die het Bestuur dan wel de voorzitter van
de Ledenraad behandeld wenst te zien. De Ledenraad kan besluiten onderwerpen aan de
agenda toe te voegen (artikel 11 lid 2 van de Statuten).
6.
Een Ledenraadsvergadering wordt aangekondigd op de website van de vereniging. Een
samenvatting van de uitkomsten van de vergadering wordt na afloop eveneens op deze
website geplaatst.
Artikel B.15 - Werkwijze en besluitvorming Ledenraad
1.
De besluitvorming van de Ledenraad vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de
vergaderingen van de Ledenraad, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 11 van de Statuten en het hiervoor in artikel B.14 bepaalde.
2.
Het Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Ledenraad, tenzij de
Ledenraad aangeeft zonder het Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter van de Ledenraad
zal (de voorzitter van) het Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte
stellen van het besprokene.
3.
In de regel bereidt de voorzitter van de Ledenraad tezamen met (indien aanwezig) de
secretaris en vice-voorzitter van de Ledenraad in overleg met (een afvaardiging van) het
Bestuur de Ledenraadsvergaderingen voor. Besluiten van het Bestuur, die ingevolge de
Statuten of reglementen, de goedkeuring van de Ledenraad behoeven, worden schriftelijk en
met redenen omkleed geagendeerd.
4.
Door de Ledenraad wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de
Ledenraad. Indien gewenst kan de Ledenraad deze notulering aan het Bureau delegeren.
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Artikel B.16 - Bijwonen Ledenraadsvergadering door leden
1.
De Ledenraadsvergadering publiceert haar voornemen tot vergadering zoveel mogelijk op de
website, uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan de vergadering. In geval de
Ledenraadsvergadering incidenteel in afwezigheid van de leden wenst te vergaderen kan
bovenbedoelde aankondiging achterwege blijven.
2.
Leden die de Ledenraadsvergadering willen bijwonen dienen dit tijdig, doch uiterlijk twee
dagen voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering kenbaar te maken bij de voorzitter van de
Ledenraad.
3.
De Ledenraad kan haar vergadering in ieder geval afsluiten voor leden wanneer onderwerp
van de vergadering is:
a.
het benoemen, schorsen of ontslaan van Bestuurders;
b.
het schorsen of ontslaan van Ledenraadsleden;
c.
het geven van een zwaarwegend advies, als bedoelt in artikel 14 lid 2 van de
Statuten.
Artikel B.17 - Geheimhouding
1.
De Ledenraadsleden zijn verplicht ten aanzien van informatie en documentatie verkregen in
het kader van hun lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie
betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2.
Leden die de Ledenraadsvergadering bijwonen zijn tevens aan bovenstaande geheimhouding
gebonden. Schending van deze geheimhouding kan een grond zijn leden van de
aanwezigheid tijdens Ledenraadsvergaderingen uit te sluiten.

***

10
60015264/2078978v1/huishoudelijk reglement Waddenvereniging

