Huishoudelijk
Reglement
BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
Lid: de persoon als bedoeld in artikel 4 van
de statuten, die door het dagelijks bestuur is
toegelaten;
Standplaats: de plaats waar de eenheid of het
onderdeel van een actief dienend lid is gevestigd
of zijn thuishaven heeft;
Postadres: de plaats waar het lid volgens eigen
opgave zijn post wenst te ontvangen.

DOEL
Artikel 2
De vereniging wil de doelen, zoals omschreven
in artikel 3 van de statuten bereiken door onder
andere:
a. Het organiseren van de leden in afdelingen;
b. Het inventariseren en analyseren van de
belangen van de leden en dit vastleggen in
een beleidsplan;
c. Het bespreken en/of onderhandelen van/
over die belangen met betrokken instanties
en autoriteiten;
d. Het geven van informatie in bijeenkomsten,
tijdens lezingen of in cursussen;
e. Het bieden van ondersteuning aan leden die
zitting hebben in medezeggenschapsorganen;
f. Het samenwerken met organisaties die
eenzelfde of aanverwant doel nastreven.
g. Het verlenen van ondersteuning aan individuele
leden en/of het zo nodig namens haar
leden in rechte optreden;
h. Het verlenen van (na)zorg aan de nabestaanden
van een overleden lid, naar aard
en omvang nader te bepalen in een door het
algemeen bestuur vast te stellen reglement
(Na)zorg.

Artikel 3
1. Tot de personen als bedoeld in artikel 3,
onder c. van de statuten worden uitsluitend
gerekend:
a. gewezen BBT- en gewezen fase 1 en 2
militairen;
b. personen die met het oog op een mogelijk
toekomstige aanstelling bij het Ministerie
van Defensie een schoolopleiding volgen.
2. De vereniging biedt de personen als bedoeld
in het eerste lid onder a. de volgende informatie
en faciliteiten:
a. vergaderfaciliteiten indien en voor zover
daar een onderwerp besproken wordt dat
rechtstreeks voortvloeit uit de beëindigde
aanstelling;
b. de mogelijkheid om gebruik te maken van

het ledenservicepakket indien en voor zover
dit op grond van een samenwerkingsovereenkomst
kan worden aangeboden;
c. het in beknopte vorm verstrekken van algemene
informatie die voor deze doelgroep
van belang kan zijn.
3. De vereniging biedt de personen als bedoeld
in het eerste lid onder b. de volgende informatie
en faciliteiten:
a. algemene informatie over de rechtspositie
en het lidmaatschap van de vereniging;
b. de mogelijkheid om gebruik te maken van
het ledenservicepakket indien en voor zover
dit op grond van een samenwerkingsovereenkomst
kan worden aangeboden;
c. vergaderfaciliteiten indien en voor zover
daar een onderwerp besproken wordt dat
ziet op de toekomstige aanstelling;
d. het in beknopte vorm verstrekken van algemene
informatie die voor deze doelgroep
van belang kan zijn.
4. De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de
vergoeding vast die de in het eerste lid genoemde
personen verschuldigd zijn. Artikel
27 is van overeenkomstige toepassing.

LEDEN EN LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. Zij die als individueel lid tot de vereniging
willen toetreden, vullen een door het dagelijks
bestuur vastgesteld aanmeldingsformulier
in en bieden het aan het bestuur aan.
2. Het bestuur dient binnen een maand nadat
zij het formulier heeft ontvangen te beslissen
over toelating. Afwijzende beslissingen
moeten schriftelijk en onder opgave van
reden(en), terstond aan de verzoeker worden
meegedeeld.
3. Het lidmaatschap en de verplichting om de
contributie te voldoen gaan in op de eerste
dag van de maand, volgend op die waarop
het lid in het ledenregister is opgenomen.

Artikel 5
1. Opzegging van het lidmaatschap door een
individueel lid dient met inachtneming van
het bepaalde in artikel 7 van de statuten
schriftelijk bij het algemeen bestuur te
geschieden. Daarbij dient het lid in voorkomend
geval het moment van opzegging te
kunnen aantonen.
2. Opzegging van het lidmaatschap door collectief
aangesloten leden is slechts mogelijk
bij de vereniging, die voor haar leden het
collectieve lidmaatschap is aangegaan.
3. Indien het algemeen bestuur constateert dat
een lid:
a. handelt in strijd met de doelstellingen van de
vereniging;
b. de goede naam van de vereniging aantast;
c. niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen
ten opzichte van de vereniging;
d. schade veroorzaakt aan de eigendommen
van de vereniging;
e. zich op enige andere wijze ten opzichte van

de vereniging onwaardig gedraagt, en het
geconstateerde van een zodanige ernst is
dat beëindiging van het lidmaatschap wordt
overwogen, stelt zij een uit drie personen
bestaande commissie van onderzoek in die
de zaak onderzoekt en binnen twee maanden
rapporteert aan het algemeen bestuur.
4. Het algemeen bestuur deelt de instelling
van deze commissie mee onder opgaaf van
reden(en) aan het betrokken lid, de afdeling
waartoe dit lid behoort en in voorkomend
geval tevens aan het bestuur van de collectief
toegetreden vereniging, waartoe het lid
behoort.

Artikel 6
1. In spoedeisende gevallen kan het algemeen
bestuur een lid, aan wie een kennisgeving als
bedoeld in artikel 5 is verzonden, vooruitlopend
op een beslissing inzake beëindiging
van het lidmaatschap, maximaal 3 maanden
schorsen, indien op dat moment het
gerechtvaardigde vermoeden bestaat dat de
aangevoerde feiten zullen resulteren in de
beslissing dat het lidmaatschap onverwijld
dient te worden beëindigd.
2. Het algemeen bestuur stelt het betrokken
lid van de schorsing zo spoedig mogelijk
en per aangetekend schrijven in kennis. Een
afschrift van dit schrijven wordt gezonden
aan het afdelingsbestuur, waaronder het
betrokken lid ressorteert, alsook - indien het
een collectief lid betreft - aan het algemeen
bestuur van de vereniging die betrokkene als
zodanig heeft aangemeld.
3. Het algemeen bestuur neemt ten aanzien van
het betrokken lid geen andere beslissing dan
in het eerste lid bedoeld, alvorens zij kennis
heeft genomen van het rapport van de commissie
van onderzoek als bedoeld in artikel 5.

Artikel 7
Een lid, ten aanzien van wie een beslissing
betreffende het lidmaatschap is genomen en
die tegen die beslissing in beroep is gegaan en
deswege is geschorst, heeft toegang tot de
Algemene Vergadering gedurende de tijd dat
zijn beroep wordt behandeld. Desgewenst
kan hij zich daarbij doen vergezellen of laten
vertegenwoordigen door een raadsman en
kan gebruik maken van door de voorzitter te
bepalen spreektijd.

Artikel 8
Een beslissing tot ontzetting uit of opzegging
van het lidmaatschap door de vereniging kan,
nadat deze beslissing definitief is geworden,
binnen de vereniging kenbaar worden gemaakt
door publicatie.

Artikel 9
Een besluit tot ontzetting uit het erelidmaatschap
of het lidmaatschap van verdienste wordt
betrokkene door het algemeen bestuur per
aangetekend schrijven medegedeeld. Betrokkene

dient binnen 6 weken na ontvangst van die mededeling
het hem uitgereikte onderscheidingsteken met het daarbij
behorende certificaat in te leveren bij het algemeen
bestuur.

PLICHTEN EN RECHTEN
VAN DE LEDEN
Artikel 10
De leden hebben bij fiscaal-, administratief-,
publiek- of privaatrechtelijke problemen recht
op door of namens de vereniging te verlenen
juridische bijstand naar aard en omvang nader
te bepalen in een door het algemeen bestuur
vast te stellen Reglement Rechtsbijstand.

Artikel 11
1. Onder nader door het dagelijks bestuur te
bepalen voorwaarden wordt een nagelaten
betrekking de mogelijkheid geboden om
gebruik te maken van een kortdurende begeleiding
en advisering ter zake van aangelegenheden
die rechtstreeks verband houden
met het overlijden van het lid.
2. In elke begroting wordt een bedrag opgenomen
dat de bestemming heeft om ernstige
financiële noden van nagelaten betrekkingen
te verlichten, indien en voor zover deze
blijken bij het overlijden van een lid.
3. Het dagelijks bestuur besluit per geval of
en zo ja, welke tegemoetkoming aan een
nagelaten betrekking wordt verstrekt met het
doel bestaande financiële nood te verlichten.
4. Tegen een beslissing van het dagelijks
bestuur kan bezwaar worden gemaakt bij het
algemeen bestuur. De Algemene Vergadering
neemt een bindende beslissing op een
tegen het besluit van het algemeen bestuur
ingesteld beroep.
5. Het bezwaar of het beroep, bedoeld in het
vierde lid, moet binnen zes weken na verzending
van de beslissing zijn ingediend.
6. Van de in het vierde lid genoemde beslissingen
wordt de nagelaten betrekking schriftelijk in kennis
gesteld.

Artikel 12
Ieder nieuw lid ontvangt gratis de statuten, het
huishoudelijk reglement en de andere reglementen,
die door de Algemene Vergadering zijn
vastgesteld.

Artikel 13
Ieder lid heeft recht op de kosteloze toezending
van een verenigingsperiodiek, dat onder
verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur
wordt uitgegeven. Toezending vindt plaats op
het adres dat in het ledenregister is opgenomen.

INDELING VAN LEDEN IN
AFDELINGEN
Artikel 14
Tenzij een lid het algemeen bestuur schriftelijk

om indeling in een andere afdeling heeft verzocht
worden de leden van de vereniging door
het algemeen bestuur conform de onderstaande
lijst, op basis van de postcode behorende bij
het door hen opgegeven postadres, ingedeeld in
afdelingen.
Afdeling: Postcode beginnend met:
DEN HELDER
16 - 17 - 18
AMSTERDAM
10 - 11 - 13 - 142 - 143 144 - 145 - 146 - 147 148 - 149 - 15 - 19 - 20
ASSEN
78 - 93 - 94 - 95 - 96 97 - 98 - 99
HAVELTE/
STEENWIJK
79 - 83 - 84
FRIESLAND
85 - 86 - 87 - 88 - 89 90 - 91 - 92
ZEELAND
43 - 44 - 45
ROTTERDAM
29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 42
DEN HAAG
224 - 225 - 226 - 227 - 228 229 - 249 - 25 - 26 - 27 - 28
VALKENBURG 21 - 220 - 221 - 222 – 223 23 - 240 - 241 - 242 - 243244 - 245 - 246 - 247 - 248
UTRECHT
12 - 140 - 141 - 34 - 35 36 - 370 - 371 - 372 - 373 374 - 375 - 376
DOORN
39 - 40 - 41
AMERSFOORT 377 - 378 - 379 - 38 - 67
APELDOORN
65 - 66 - 68 - 69 - 73
ZWOLLE
77 - 80 - 81 - 82
TWENTE/
EIBERGEN
70 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76
EINDHOVEN
50 - 52 - 530 - 531 - 532 533 - 55 - 56
LIMBURG
59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64
VOLKEL/
DE PEEL
534 - 535 - 536 - 537 - 538
539 - 54 - 57 - 58
WEST BRABANT 46 - 47 - 48 - 49 - 51

afgevaardigden naar de Algemene Vergadering.
2. Een besluit tot uitbreiding van het
aantal afgevaardigden van een buitenlandse afdeling
op grond van artikel 15, lid 8 van de statuten,
zal tevens bevatten een besluit ten aanzien
van de reis- en verblijfkosten van de aldus te
verkiezen afgevaardigden.
3. De afdelingsbesturen zenden zo spoedig mogelijk
na de verkiezing, doch uiterlijk voor
de door het algemeen bestuur vastgestelde
datum, een lijst bevattende alle personalia
van de door hen gekozen afgevaardigden aan
de secretaris van het algemeen bestuur.

STEMVERDELING
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17
1. Een afvaardiging vertegenwoordigt een
aantal stemmen, dat overeenkomstig artikel
15 van de statuten wordt berekend.
2. Afgevaardigden die zijn gekozen door een
buiten Nederland gevestigde afdeling en die
niet in de gelegenheid zijn in persoon aan
de Algemene Vergadering deel te nemen,
zijn gerechtigd hun stem schriftelijk uit te
brengen.
Deze schriftelijke stemmen dienen te zijn
voorzien van de handtekening van het desbetreffende
lid van de Algemene Vergadering
en onder gesloten couvert voor aanvang
van de vergadering aan de voorzitter te zijn
aangeboden.
Bekendstelling van deze schriftelijk
uitgebrachte stemmen vindt plaats door de
voorzitter, nadat alle overige leden hun stem
hebben uitgebracht.

ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 18

DUITSLAND
BELGIË
CURAÇAO
ARUBA

beoordeling op basis
van standplaats of
postadres

Algemene
vergadering
BEGROTING
Artikel 15
De begroting voor het komende boekjaar dient
te worden vastgesteld in een Algemene Vergadering
die gehouden wordt tussen 16 september
en 16 december van elk jaar.

VERKIEZING LEDEN
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1. Met inachtneming van het gestelde in artikel
15 van de statuten kiezen de afdelingen hun

Met inachtneming van het gestelde in artikel
14 onder c. van de statuten, is het algemeen
bestuur bevoegd tot het aangaan van
samenwerkingsverbanden met organisaties die zich
richten op het tegen betaling leveren van
goederen en/of diensten aan derden. Dergelijke
samenwerkingsverbanden mogen echter nimmer
de individuele vrijheid van de leden raken.

TAAKVERDELING EN
VERKIEZING LEDEN
ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 19
1. Op basis van de voor ieder lid van het algemeen
bestuur vastgestelde taakomschrijving
stelt het algemeen bestuur voor ieder van
haar leden een profielschets op, waaraan
kandidaten bij verkiezing of herverkiezing
naar haar mening dienen te voldoen. De
Algemene Vergadering is evenwel aan deze
profielschets niet gebonden.
2. Oproepen tot kandidaatstelling voor het
algemeen bestuur worden gepubliceerd in

het verenigingsperiodiek onder gelijktijdige
publicatie van de voor de desbetreffende
functie vastgestelde profielschets, alsmede
de vermelding of de desbetreffende functie
vacant is dan wel of het betreft de tegenkandidatuur
bij het periodiek aftreden van een
zittende en herkiesbare kandidaat.
3. Kandidaten voor een functie in het algemeen
bestuur melden zich voor de in de oproep
vermelde einddatum aan bij het algemeen
bestuur.
4. Een oproep tot kandidaatstelling voor een
algemeen bestuursfunctie blijft achterwege
indien het gaat om een voordracht tot herverkiezing
van een periodiek aftredend, doch
herkiesbaar lid van het dagelijks bestuur.
5. Oproepen voor kandidaten voor vacante
functies, als in dit artikel bedoeld, kunnen
naast publicatie in het verenigingsperiodiek
ook op andere - door het algemeen bestuur
nader vast te stellen - wijzen worden uitgevoerd.

Artikel 20
Met inachtneming van hetgeen ten aanzien
van de taken van het algemeen bestuur in
de statuten of het huishoudelijk reglement is
bepaald, stelt het algemeen bestuur voor haar
leden een taakverdeling vast, een en ander met
dien verstande dat:
a. de taak van de voorzitter, naast de bij statuten
of huishoudelijk reglement vastgestelde
taken, in ieder geval bevat het geven van de
dagelijkse leiding aan de vereniging;
b. de taak van de secretaris in ieder geval bevat
het geven van leiding aan het secretariaat
van de vereniging;
c. de taak van de penningmeester in ieder
geval bevat de verantwoordelijkheid voor
het financieel beheer en het dagelijks beheer
van de eigendommen van de vereniging;
d. de taak van de vicevoorzitter in ieder geval
bevat het bij diens ontstentenis vervangen
van de voorzitter;
e. één der leden van het algemeen bestuur in
het bijzonder wordt belast met de ondersteuning
van de medezeggenschap bij defensie;
f. één der leden van het algemeen bestuur in
het bijzonder belast is met de individuele
belangenbehartiging;
g. één der leden van het algemeen bestuur in
het bijzonder belast is met de collectieve
belangenbehartiging.

AFDELINGEN EN
AFDELINGSBESTUREN
Artikel 21
De leden van een afdeling komen zo dikwijls
als dit door het afdelingsbestuur of door ten
minste 6 leden van een afdeling noodzakelijk
wordt geacht, in vergadering bijeen, doch ten
minste 2 maal per jaar.

CORRESPONDENTSCHAP
Artikel 22
Kandidaten voor een functie in een correspondentschap melden zich bij het algemeen bestuur.

VERTROUWENSCOMMISSIE
Artikel 23
1. Ter uitvoering van het bepaalde in de
artikelen 20 en 21 van de statuten, benoemt
de Algemene Vergadering uit haar midden
eenmaal per jaar en wel in de vergadering
waarin de begroting wordt vastgesteld, een
vertrouwenscommissie, bestaande uit drie
leden en drie plaatsvervangende leden.
2. De vertrouwenscommissie kiest uit haar
midden een voorzitter.
3. De voorzitter van het algemeen bestuur of,
indien deze zelf belanghebbende is bij de
besluiten van de vertrouwenscommissie, één
der andere leden van het algemeen bestuur,
neemt met een adviserende stem aan de
beraadslagingen van de commissie deel.
4. De vertrouwenscommissie wordt om advies
gevraagd zo dikwijls als dit door het algemeen
bestuur noodzakelijk wordt geacht.
5. De vertrouwenscommissie heeft tot taak:
a. te adviseren over de kandidaatstelling van
leden van het algemeen bestuur, als bedoeld
in artikel 20, vijfde lid onder b. van de statuten;
b. te adviseren over de met de personen, als
bedoeld in het hiervoor onder a. bedoelde
artikel der statuten te sluiten arbeidsovereenkomst
en de voor hen geldende regeling van
arbeidsvoorwaarden.
6. Indien één der leden van de vertrouwenscommissie
een direct persoonlijk belang heeft of kan hebben
bij het door de vertrouwenscommissie uit te brengen
advies, wordt dat lid voor de desbetreffende advisering
uitgesloten en vervangen door één der
plaatsvervangende leden.
7. Als leden van de vertrouwenscommissie
kunnen worden verkozen leden van de
Algemene Vergadering, met uitzondering van die
leden welke niet verkiesbaar zijn als bestuurslid zoals
omschreven in artikel 11 van de statuten.
8. De leden van de vertrouwenscommissie
brengen hun advies schriftelijk en door alle
leden van de commissie ondertekend uit aan
het algemeen bestuur. Zij zijn te allen tijde
over al hetgeen zij in hun functie ter kennis
hebben gekregen geheimhouding verschuldigd.

DE FINANCIËLE
ADVIESCOMMISSIE
Artikel 24
1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel
13 onder h. van de statuten benoemt de
Algemene Vergadering - op voordracht van
het algemeen bestuur - jaarlijks een nieuw
lid van de vereniging tot lid van de financiële
adviescommissie, die uit drie leden
bestaat. Het lidmaatschap van de financiële

adviescommissie is niet verenigbaar met het
lidmaatschap van het algemeen bestuur, een
afdelingsbestuur of het zijn van afgevaardigde
naar de Algemene Vergadering. Tevens is
lidmaatschap van de financiële adviescommissie
uitgesloten voor die leden welke niet verkiesbaar zijn
als bestuurslid zoals omschreven in artikel 11 van de
statuten.
2. De commissie heeft de volgende taken:
a. De commissie brengt schriftelijk advies uit
aan de Algemene Vergadering over de door
het algemeen bestuur overlegde financiële
verantwoording (die ten minste zal bestaan
uit de jaarrekening met toelichting en de
verklaring alsmede de bevindingen van het
accountantskantoor) en wel op een zodanig
tijdstip dat dit advies deel van de beraadslaging
kan uitmaken;
b. De commissie brengt schriftelijk advies uit
aan het algemeen bestuur over de hoofdlijnen
van te voeren financieel beleid en wel
op een zodanig tijdstip dat dit advies meegenomen
kan worden bij de beraadslaging over de begroting.
3. De penningmeester van de vereniging neemt
aan de beraadslagingen van de commissie
deel.
4. Het advies wordt door alle leden van de
commissie ondertekend.
5. De leden zijn te allen tijde over al hetgeen
zij in hun functie ter kennis hebben gekregen
geheimhouding verschuldigd voor zover
bedoelde kennis geen bijdrage levert of kan
leveren aan de uit te brengen adviezen.
6. Indien één der leden van de commissie een
direct persoonlijk belang heeft of kan hebben
bij het door de commissie uit te brengen
advies wordt dat lid voor de betreffende
vergadering uitgesloten.

ADVIESGROEPEN EN
WERKGROEPEN
Artikel 25
1. De bestuursorganen genoemd in artikel 12,
lid 1, onder a. tot en met c. van de statuten
zijn bevoegd adviesgroepen of werkgroepen
in te stellen.
2. Bij de door het algemeen bestuur vast te
stellen instellingsbeschikking dient in ieder
geval te zijn vastgelegd:
a. of de advies- of werkgroep een tijdelijk of
een permanent karakter heeft;
b. een taakopdracht aan de adviesgroep of
werkgroep;
c. uit hoeveel leden de desbetreffende adviesgroep
of werkgroep zal bestaan;
d. aan wie en wanneer dient te worden gerapporteerd;
e. of, en zo ja, waarvoor aanspraak bestaat op
vergoeding van de te maken onkosten.
3. De leden van de adviesgroep of van de
werkgroep worden benoemd en ontslagen
door het algemeen bestuur.
4. Voor zover het adviesgroepen en werkgroepen
betreft die (leden van) het dagelijks
bestuur bij de uitvoering van hun werkzaamheden
moeten ondersteunen, delegeert

het algemeen bestuur haar bevoegdheden
ingevolge dit artikel aan (die leden van) het
dagelijks bestuur.
5. Een afdelingsbestuur is bevoegd na een
daartoe door de ledenvergadering van die
afdeling genomen besluit een werkgroep
in te stellen ter voorbereiding of nadere
uitwerking van door de leden van die afdeling
tijdens een afdelingsvergadering te
bespreken of besproken onderwerpen.
a. Werkgroepen ingesteld overeenkomstig dit
lid hebben een tijdelijk karakter.
b. Kosten van deze werkgroep komen uitsluitend
voor vergoeding in aanmerking indien
daarvoor door het algemeen bestuur een
voorafgaande machtiging is gegeven.

OPLEIDING EN VORMING
Artikel 26
Het algemeen bestuur draagt zorg voor
informatievoorziening, ondersteuning en scholing
aan kaderleden en andere belangstellende leden.

CONTRIBUTIE
Artikel 27
1. De contributie van individuele leden wordt
voldaan door:
a. de vereniging te machtigen gedurende het
lidmaatschap de contributie maandelijks te
incasseren door middel van inhouding op
het loon, de uitkering of het pensioen van de
contribuant of door automatische incasso via
de bank van de contribuant;
b. of door rechtstreekse betaling van de contributie
voor de periode van het boekjaar.
2. Bij intrekking van de machtiging als
bedoeld in het eerste lid gedurende het
boekjaar is de verschuldigde contributie
berekend naar rato van het resterende aantal
maanden in dat boekjaar, direct en volledig
opeisbaar.
3. Over de voldoening van de contributie van
de collectief aangesloten leden worden
nadere regels gesteld in de op grond van
artikel 5 van de statuten gesloten overeenkomst.

STEMMING
Artikel 28
1. Over personen wordt schriftelijk gestemd en
over zaken bij handopsteken. De vergadering
kan besluiten dat stemmen op andere
wijze geschiedt.
2. Voor zover de statuten of de wet niet anders
bepalen worden alle besluiten van een
vergadering genomen met een gewone
meerderheid.
3. Voorgaande lid is niet van toepassing indien
het betreft de verkiezing of herverkiezing
van leden van het algemeen bestuur ingeval
van een meervoudige voordracht. Alsdan is
of zijn gekozen de kandidaat of de kandidaten
die de meeste stemmen op zich heeft of
hebben verenigd.
4. Het tweede lid is eveneens niet van toepassing

op besluiten die op een afdelingsvergadering
worden genomen, indien de
vergadering daartoe besluit.
5. Een niet overeenkomstig de daaraan door de
voorzitter gestelde eisen uitgebrachte stem is
een ongeldige stem.
6. Een lid dat aan een stemming mag deelnemen,
heeft het recht kenbaar te maken
zich daarvan te onthouden. De onthoudingen
tellen niet mee bij de bepaling van het
resultaat van de stemming.
7. Het resultaat van een stemming vormt het
besluit van de vergadering.
8. Staken de stemmen dan is het voorliggende
voorstel verworpen, tenzij het voorstel
betrekking heeft op de verkiezing van personen.
In dat geval beslist het lot.

Artikel 33
Een onderscheidingsteken in goud wordt uitgereikt
aan diegene, die zich voor de vereniging
uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt en op
basis van artikel 4, derde lid van de statuten is
benoemd tot erelid.

Artikel 34
Het onderscheidingsteken in zilver wordt op
voordracht van het algemeen bestuur of een
afdelingsbestuur toegekend aan leden en oud-leden
der vereniging, die zich gedurende hun
lidmaatschap voor de vereniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt en op grond
van artikel 4, vierde lid van de statuten zijn benoemd
tot drager van het teken van verdienste.

Artikel 29
1. Het in een afdeling ingedeeld lid dient een
stem bij volmacht uit te brengen bij de afdeling
waartoe hij behoort.
2. Het niet in een afdeling ingedeeld lid dient
een stem bij volmacht uit te brengen bij een
afdeling naar keuze.
3. De gevolmachtigde kan een volmachtstem
uitsluitend gelijktijdig met zijn eigen stem
uitbrengen.
4. De volmachtgever dient schriftelijk aan
te geven aan wie hij zijn stem geeft. De
ontvanger dient de volmacht schriftelijk te
aanvaarden.
5. De ontvanger van de volmachtstemmen
dient onder overlegging van de stukken als
bedoeld in het vierde lid de voorzitter van de
vergadering van te voren in kennis te stellen.
6. De volmachtgever kan een verleende volmacht
niet meer intrekken, noch kan hij aan
de stemming deelnemen.

Artikel 30
Het algemeen bestuur stelt een regeling vast
met betrekking tot de vergoeding van de door
de leden ten behoeve van de vereniging te
maken kosten.

Artikel 31
Het algemeen bestuur vaardigt nadere richtlijnen
uit over de wijze waarop door de andere
bestuursorganen archief wordt gehouden van de
in hun beheer zijnde correspondentie.

Artikel 35
Een voordracht tot benoeming tot erelid of
drager van het teken van verdienste hoeft niet
vooraf op de agenda te worden geplaatst van de
vergadering waarin daarover besloten wordt.

Artikel 36
Voordrachten tot toekenning van het
onderscheidingsteken in zilver dienen tenminste te
bevatten:
a. de naam en geboortedatum van de
kandidaat;
b. vermelding in chronologische volgorde van
beklede functies of werkzaamheden, inclusief
de duur daarvan, welke de kandidaat in
dienst of ten behoeve van de vereniging
heeft bekleed of verricht;
c. vermelding van alle bijzondere verdiensten,
welke het voordragend bestuur over de
kandidaat bekend zijn;
d. een duidelijke motivering van de voordracht
door het voordragend bestuur.

Artikel 37
Op voordrachten tot toekenning van het teken
van verdienste in zilver wordt beslist:
a. door het algemeen bestuur, indien de
voordracht afkomstig is van een afdelingsbestuur;
b. door de Algemene Vergadering, indien de
voordracht afkomstig is van het algemeen
bestuur.

Artikel 38

Reglement
spelddragers
Artikel 32
De vereniging kent:
1. Een onderscheidingsteken in goud.
2. Een onderscheidingsteken in zilver.
3. De onderscheidingstekenen, als hiervoor
bedoeld onder 1. en 2., zijn uitgevoerd in een
gouden, respectievelijk zilveren speld, voorstellende
het embleem van de vereniging.

1. Alvorens het tot toekenning bevoegde
orgaan over de voordracht tot benoeming tot
drager van het teken van verdienste een
beslissing neemt, worden alle afdelingsbesturen
in kennis gesteld van het eventuele
voornemen tot toekenning over te gaan.
2. Afdelingsbesturen die menen dat een
positieve beslissing op een voordracht niet
moet worden genomen, melden dit
onverwijld en met redenen omkleed aan het
algemeen bestuur, respectievelijk door tussenkomst
van het algemeen bestuur aan de
Algemene Vergadering, waarna het tot

toekenning bevoegde orgaan definitief over
de voordracht beslist.
3. Indien het algemeen bestuur op een voordracht
afwijzend beslist, kan het desbetreffende
afdelingsbestuur bezwaar aantekenen
bij de Algemene Vergadering.

3. De Algemene Vergadering kan besluiten dat ook
andere spelddragers gelijk worden gesteld.

Artikel 45
In gevallen, waarin het reglement spelddragers
niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.

Artikel 39
Degenen, aan wie een onderscheidingsteken
in goud of zilver is toegekend, ontvangen een
certificaat, waarop staat vermeld de datum van
toekenning daarvan.
Het besluit tot toekenning van een onderscheidingsteken
wordt gepubliceerd in het verenigingsorgaan,
nadat de uitreiking daarvan heeft
plaatsgevonden.

Reglement
besluitvorming
per referendum
Artikel 46

Artikel 40
Uitreiking van een onderscheidingsteken vindt
plaats op het tijdstip en de wijze, zoals die in
overleg tussen het voordragende en toekennende
orgaan zijn overeengekomen.

Artikel 41
Indien een afdelingsbestuur twijfelt of het
desbetreffende lid voldoet aan de in artikel
34 genoemde criteria, wint zij - alvorens een
beslissing te nemen - het advies in van het
algemeen bestuur.

Artikel 42
Het algemeen bestuur houdt een registratie bij
van leden en oud-leden aan wie een teken van
verdienste is toegekend.

Artikel 43
In de overeenkomst als bedoeld in artikel 5
van de statuten wordt een regeling getroffen
omtrent de gelijkstelling van onderscheidingen
toegekend door de vereniging die zich collectief
aansluit, met die van de Vakbond voor Burger en Militair
defensiepersoneel (VBM).

Artikel 44
1. Degenen, aan wie op grond van de tot
2 december 2003 vigerende statuten een onderscheidingsteken in goud werd toegekend onder
gelijktijdige benoeming tot lid van verdienste,
worden geacht volledig te zijn gelijkgesteld met
degenen die zijn benoemd tot erelid op grond
van artikel 4, derde lid van de statuten.
2. Degene, aan wie krachtens de statuten of
reglementen van een vereniging met wie de
Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel
voor 1 januari 1997 een overeenkomst
tot collectieve aansluiting heeft gesloten, een
onderscheidingsteken in goud, respectievelijk
een onderscheidingsteken in zilver
is toegekend, wordt geacht volledig te zijn
gelijkgesteld met degenen die zijn benoemd
tot erelid of daarmee krachtens het eerste lid
zijn gelijkgesteld, respectievelijk die zijn
benoemd tot drager van het teken van verdienste.

Het verenigingsstandpunt met betrekking tot
de resultaten van de in het Sector Overleg Defensie
periodiek gevoerde arbeidsvoorwaardenonderhandelingen
wordt gevormd met behulp van een referendum, waaraan
kan worden deelgenomen door alle op dat moment bij de
vereniging aangesloten leden.

Artikel 47
De verantwoordelijkheid voor de organisatie en
de uitvoering van een referendum berust bij het
algemeen bestuur, dat zich daarin laat bijstaan
door een begeleidingscommissie, bestaande
uit twee vertegenwoordigers van het dagelijks
bestuur en drie leden, die om de drie jaar door
de Algemene Vergadering, waarin de begroting
wordt vastgesteld, daartoe worden benoemd.
De Algemene Vergadering kiest voorts een
plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van
een van de leden diens plaats kan innemen.
De leden van de begeleidingscommissie stellen
een rooster van aftreden op.

Artikel 48
Alvorens de leden worden uitgenodigd aan een
referendum deel te nemen wordt door het algemeen
bestuur een communicatieplan opgesteld,
dat alvorens het ten uitvoer wordt gebracht
instemming van de begeleidingscommissie
dient te hebben.
Dit communicatieplan omvat tenminste de
volgende elementen:
a. de wijze waarop de leden zullen worden
geïnformeerd over het referendum,
waaronder in ieder geval publicatie
in het verenigingsorgaan (of een
speciale editie daarvan) en bekendstelling
middels de internetsite;
b. de informatie, die aan de leden ter
beschikking wordt gesteld;
c. de wijze, waarop de leden aan het
referendum kunnen deelnemen;
d. de datum en tijden waarop, alsmede
de plaatsen waar ter toelichting van
het referendum voorlichtingsbijeenkomsten
worden georganiseerd.
Bij de wijze waarop leden aan het referendum
kunnen deelnemen, zullen in ieder geval
zodanige bepalingen worden opgenomen dat

de rechtmatigheid van de deelneming aan het
referendum kan worden vastgesteld.

Artikel 49
Het kiesregister wordt zo dicht mogelijk bij het
moment van openstelling van de stemming per
referendum, doch niet eerder dan 5 werkdagen
voordien, vastgesteld.
Leden, die niet of niet tijdig aan het referendum
hebben deelgenomen, kunnen zich niet
beroepen op het feit dat zij niet of niet tijdig op
de hoogte waren van de mogelijkheid aan het
referendum deel te nemen indien het communicatieplan
overeenkomstig het daarin bepaalde is
uitgevoerd.
Evenmin kunnen leden zich beroepen op het
feit dat een tijdige deelname aan het referendum
door welke niet aan de vereniging te
wijten oorzaak dan ook, niet tijdig ter kennis
van het algemeen bestuur komt.

Artikel 50
Alle deelnemers aan het referendum vertegenwoordigen
één stem, welke ‘voor’, ‘tegen’, of
‘onthouding van stemming’ kan luiden.
Bij de bepaling van de uitslag van het referendum
worden onthoudingen van stemming als niet
uitgebrachte stemmen beschouwd.

Artikel 51
De uitslag van een referendum is bindend
indien;
a. het aantal deelnemers - inclusief diegenen
die zich van stemming onthouden
- meer dan 5% van het aantal
leden per 1 januari van het jaar, waarin
het referendum sluit, aan het referendum
hebben deelgenomen, en
b. de marge tussen de voor- en tegenstemmers
meer dan 20% van het aantal
uitgebrachte stemmen is.
Een en ander dient te blijken uit een door het
algemeen bestuur na de sluiting van het referendum
op te maken proces-verbaal, dat door
de begeleidingscommissie mede ondertekend
dient te worden. Bij een bindende uitslag wordt
het verenigingsstandpunt overeenkomstig die
uitslag vastgesteld.

Artikel 52
Als aan de criteria, bedoeld in artikel 51, niet
wordt voldaan, wordt het verenigingsstandpunt
bepaald door een vergadering waaraan naast
het algemeen bestuur één afgevaardigde van
de binnen Europa gevestigde afdelingen zullen
deelnemen. In deze vergadering hebben de
leden van het algemeen bestuur een adviserende
stem.
Afdelingen buiten Europa zullen worden
geconsulteerd en hun opvattingen zullen als
advies ter kennis van de vergadering worden
gebracht.
De oproep voor een zodanige vergadering zal
tenminste 48 uur van tevoren
geschieden onder gelijktijdige aanbieding van

een door de begeleidingscommissie mede
ondertekend proces-verbaal van het verloop van
het referendum.

Artikel 53
De begeleidingscommissie heeft tot taak toezicht
te houden op een correct verloop van het
referendum en heeft uit dien hoofde toegang tot
alle informatie die op het referendum betrekking
heeft.
Ter bevestiging van het juiste verloop van het
referendum stelt de begeleidingscommissie
een proces-verbaal van bevindingen op, welke
door de commissie wordt ondertekend en aan
het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het
algemeen bestuur informeert de Algemene
Vergadering.
De begeleidingscommissie stelt uitvoeringsregels
op het gebied van te vroeg of te laat
ontvangen stemmen en niet herleidbaarheid of
verifieerbaarheid van een stem tot een individu
en legt zaken waarin het Reglement Besluitvorming
per Referendum niet voorziet vast in uitvoeringsregels.
De bewaartermijn van de (elektronische) stemkaart
en bestanden wordt gesteld op één jaar,
waarna vernietiging zal plaatsvinden.

WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 54
1. Voorstellen tot wijziging of aanvulling van
dit reglement kunnen door de leden op de
gebruikelijke wijze, door tussenkomst van
het bestuur van hun afdeling, worden ingediend.
Behandeling van deze voorstellen
vindt plaats op de Algemene Vergadering,
alwaar zij met een gekwalificeerde meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen kunnen
worden aangenomen.
2. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk
maken kan het algemeen bestuur, vooruitlopend
op de goedkeuring van de eerstvolgende
Algemene Vergadering, wijzigingen
of aanvullingen op dit reglement aanbrengen.

