
1 
 

Versie 3 
 Huishoudelijk Reglement Patiëntenvereniging HOOFD-HALS oktober 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS 

 

 

Huishoudelijk reglement 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Versie 3 
 Huishoudelijk Reglement Patiëntenvereniging HOOFD-HALS oktober 2018 
 

Opmerking : lees voor District, ook Kring en/of Klankbordafdeling, indien van toepassing. 

Van de taken de vereniging  
Artikel l 

1. Tot de taken ter verwezenlijking van het in artikel 3 van de Statuten omschreven doel kunnen 
onder andere worden gerekend: 
 a. Het geven van voorlichting aan en over mensen geraakt door hoofd-hals tumoren door 

onder andere: 
 Het uitgeven van een magazine. 
 Het uitgeven van brochures, geschriften, etc. 
 Het inschakelen van pers, radio en televisie. 
 Het benaderen van politie, brandweer, GG en GD,  EHBO,  instellingen van 

sociaalmaatschappelijke aard, werkgevers en dergelijke.  
 b. Het onderhouden van contacten met onder andere: 

 De behandelcentra.   
 Organisaties van medici, logopedisten, verpleegkundigen, kruisverenigingen, en 

dergelijke. 
 De overkoepelende organisaties op het gebied van kankerbestrijding, gehandicapten   

zorg, en dergelijke. 
 Andere patiëntenorganisaties met een soortgelijk doel. 
 Buitenlandse zusterinstellingen. 

c. Het verkrijgbaar stellen, of medewerking verlenen aan de verkrijgbaar stelling, van 
speciaal voor mensen geraakt door hoofd-hals tumoren bestemde artikelen voor onder 
andere stomabescherming, spraakversterking en dergelijke. 

 d. Het stimuleren en het verlenen van medewerking aan de ontwikkeling van methoden en 
artikelen die de leefomstandigheden van onze leden kunnen verbeteren. 

 e. Het bevorderen van specifieke sportmogelijkheden voor onze leden. 
 f. Het instellen van werk- en studiegroepen ter bestudering en uitwerking van allerlei zaken 

die zowel de medische als de sociaal-maatschappelijke belangen van onze leden en hun 
partners aangaan. 

2.  Het maken en bijhouden van een beleidsplan en een meerjarenbeleidsplan. 
 
Van de doelgroep 
Artikel 2 
1. De vereniging zet zich in voor alle mensen getroffen door hoofd-halskanker in Nederland 

zonder onderscheid van ras, huidskleur, nationaliteit, godsdienst, gezindte, geaardheid of 
anderszins en ongeacht of zij de vereniging wel of niet financieel steunen. 

 
Van de leden 
Artikel 3 
1. Van de leden wordt jaarlijks een contributie verwacht. Jaarlijks wordt de minimale hoogte daarvan 

door de Verenigingsraad vastgesteld. Ieder lid ontvangt het HOOFD-HALS Magazine en kan 
gebruik maken van de faciliteiten van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS, de afdelingen 
en het Infocentrum te Utrecht. Het bestuur kan, indien daartoe aanleiding bestaat, een lagere 
bijdrage dan de vastgestelde minimum bijdrage toestaan. 
 

2. Donateurs kunnen er voor kiezen of de vereniging, of een district of beide te ondersteunen. De 
Verenigingsraad stelt de minimale hoogte van de jaarlijkse donateursbijdrage 
voor de vereniging vast, waarvoor het magazine verstrekt wordt. 
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Van het verenigingsjaar. 
Artikel 4 
l. Het boekjaar van de vereniging loopt van l januari tot en met 31 december. 

 
Van het Bestuur 
Artikel 5 
1.  De vereniging wordt bestuurd door een Bestuur bestaande uit ten minste 7 en ten hoogste  

9 personen, te weten: 
 Een voorzitter. 
 Een secretaris. 
 Een penningmeester. 
 Vier of meer leden. 

Het Bestuur wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan, die de voorzitter bij 
diens afwezigheid in al zijn hoedanigheden zal vervangen. Op overeenkomstige wijze zal in 
de vervanging van secretaris en penningmeester worden voorzien. 
 

2           De vereniging streeft naar een evenredige vertegenwoordiging in het Bestuur van alle 
             patiëntengroepen 
 
3           Minstens 1 lid van het bestuur is  gelaryngectomeerd, dit lid is tevens lid van het  
             Dagelijks Bestuur.  Dit omdat het  Dagelijks Bestuur aandeelhouder is van de Winkel. 
 
4. Elk bestuurslid wordt voor de tijd van 4 jaar gekozen, met dien verstande dat een bestuurslid 

dat in een tussentijds ontstane vacature gekozen is, aftreedt op de aftredingsdatum van zijn of 
haar voorganger/ster. 
Elk bestuurslid kan maximaal éénmaal voor een periode van 4 jaar herkozen worden tenzij de 
Verenigingsraad met minimaal 2/3 van het totaal uitgebrachte geldige stemmen anders beslist. 

 
5. Elk jaar treedt een zo evenredig mogelijk deel van het Bestuur af volgens een daartoe door het 

Bestuur op te stellen rooster. 
 
Van het Dagelijks Bestuur 
Artikel 6 
1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het Dagelijks Bestuur van 

de vereniging. 
 

2. Een niet voltallig Dagelijks Bestuur behoudt zijn bevoegdheden indien slechts één lid 
afwezig is; zijn meerdere leden afwezig dan vervallen deze. 

 
 

Van de Verenigingsraad 
Artikel 7 
1. Vergaderingen van de Verenigingsraad worden voorgezeten door de voorzitter van het 

Bestuur van de vereniging; bij diens afwezigheid fungeert de plaatsvervangend voorzitter als 
voorzitter. 

2. De secretaris van het Bestuur is tevens secretaris van de Verenigingsraad en is als zodanig 
belast met de voorbereiding en verslaggeving van de vergaderingen. 

3. De in de Verenigingsraad zitting hebbende vertegenwoordigers van de Districten worden 
conform artikel 7 lid 2 van de Statuten door hun Districtvergadering verkozen. 
De in dat artikel genoemde procedure geldt ook voor hun plaatsvervangers. 
De Districten zijn gehouden de namen van hun vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger 
uiterlijk een maand voor een vergadering van de Verenigingsraad aan de secretaris van het 
Bestuur mede te delen. Alleen zodanig aangemelde vertegenwoordigers hebben stemrecht. De 
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Verenigingsraad kan, op voorstel van het Bestuur, besluiten hiervan dispensatie te verlenen. 
4. Vertegenwoordigers van de Districten hebben zitting voor een periode van vier jaar; bij 

tussentijdse vervanging treedt de nieuwe vertegenwoordiger voor een nieuwe periode van vier 
jaar aan. Herbenoeming geschiedt: door de Districtvergadering op de wijze als voorgeschreven 
in art.7.2 van de Statuten. Er is geen limiet voor het aantal perioden waarin een 
vertegenwoordiger van een District als lid van de Verenigingsraad kan optreden. Voor 
plaatsvervangers geldt de termijn van  vier jaar niet; zij kunnen dus tot wederopzegging door 
hun Districtvergadering worden benoemd. 

5. Vertegenwoordigers van de Districten kunnen alleen door hun eigen Districtvergadering als 
zodanig worden geschorst of ontslagen. Tenzij de vertegenwoordiger volgens art 4, lid 5 van 
de statuten uit zijn lidmaatschap is ontzet. 

 
Van de verkiezing van de leden van het Bestuur 
Artikel 8 
l. De verkiezing en benoeming van de leden van het Bestuur der vereniging geschiedt door de 

Verenigingsraad.Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie door de 
Verenigingsraad gekozen. De overige functies worden door het Bestuur onderling verdeeld. 

2. Voor elke vacature stelt het Bestuur één kandidaat. De naam van deze kandidaat dient 
minstens 21 dagen voor de vergadering van de Verenigingsraad, waarin de verkiezing 
plaatsvindt, medegedeeld te worden aan de Districten. 

3. Tot 14 dagen voor de betreffende Verenigingsraadvergadering heeft elke District het recht, 
per vacature, één tegenkandidaat ter kennis van de secretaris van het Bestuur van de 
vereniging te brengen die deze alsnog op de kandidatenlijst vermeldt. 

4. De secretaris van het Bestuur van de vereniging zal de aldus tot stand gekomen kandidatenlijst 
minstens 7 dagen voor de vergadering van de Verenigingsraad waarin de verkiezing 
plaatsvindt, ter kennis brengen van de afgevaardigden der Districten. 

 
Van de schorsing van de leden van het Bestuur 
Artikel 9 
1. Op grond van artikel 8 lid 2 van de Statuten is de Verenigingsraad bevoegd een lid van het 

Bestuur te schorsen. 
2. Een geschorst lid van het Bestuur kan tegen de opgelegde schorsing in beroep gaan bij de 

Beroepsraad; artikel 24 van dit Huishoudelijk Reglement is dan van toepassing. 
3. Uiterlijk 6 maanden na het uitspreken van de schorsing dient de Verenigingsraad een besluit 

tot vernietiging van de schorsing dan wel tot het ontslag van het geschorste bestuurslid te 
nemen. 

4. De in het voorgaande lid genoemde periode van 6 maanden kan alleen worden verlengd indien 
de Beroepsraad na afloop van die periode nog geen uitspraak heeft gedaan inzake een tegen de 
schorsing ingesteld beroep. De verlenging bedraagt dan 2 maanden na de uitspraak van de 
Beroepsraad. Heeft de Verenigingsraad na verstrijken van de genoemde periode nog geen 
uitspraak conform lid 3 gedaan dan wordt de schorsing van rechtswege vernietigd. 

 
Van de vergaderingen van het Bestuur 
Artikel 10 
1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als het lid dat belast is met de leiding van de 

bestuursvergaderingen dit nodig oordeelt en voorts wanneer 2 andere leden van het Bestuur dit 
verlangen, onder opgave van de te behandelen punten. 

2.` Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen der bestuursleden zich 
tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming 
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deelnemen. Een dergelijke besluitvorming dient schriftelijk tot stand te komen. 
3. Delegatie van bestuurstaken aan het Dagelijks Bestuur dient duidelijk aanwijsbaar in de 

notulen van de bestuursvergadering te worden vastgelegd. 
4. Alle door het bestuur in de Verenigingsraad aan de orde te stellen zaken zullen vooraf in een 

bestuursvergadering worden behandeld. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is hierop tevens 
van toepassing. 

 
Van de vergaderingen van de Verenigingsraad 
Artikel 11 
1. De Verenigingsraad vergadert minimaal 2 x per jaar, l x in het voorjaar en l x in het najaar en 

wel zoveel mogelijk op de eerste donderdag van de maand april respectievelijk november. 
Extra vergaderingen kunnen worden belegd zo dikwijls het Bestuur dan wel de 
Verenigingsraad dit nodig oordeelt of 3 Districten daartoe gezamenlijk een schriftelijk verzoek 
indienen. 

2. Ieder lid van de Verenigingsraad heeft het recht om bij afwezigheid schriftelijk een 
verenigingsraadlid van een ander District te machtigen om te stemmen (volmacht) . Een 
individuele vertegenwoordiger van een District aanwezig op de Verenigingsraad mag 
maximaal twee Districten vertegenwoordigen. 

3 De Verenigingsraad is bevoegd tot het nemen van besluiten, indien 75% van de 
stemgerechtigden (voor dat onderwerp), niet zijnde lid van het Bestuur, ter vergadering  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

4. Indien geen quorum aanwezig is zal binnen een maand een tweede vergadering worden 
geconvoceerd, welke, ongeacht het quorum, over de in de eerste vergadering aan de orde 
gestelde punten kan beslissen. 

5. De convocatie voor een Verenigingsraadvergadering zal minstens 21 dagen voor de geplande 
vergaderdatum schriftelijk plaatsvinden. De convocatie vermeldt de agenda en bevat de 
noodzakelijke vergaderstukken. Indien de genoemde termijn voor een of meer 
vergaderstukken onhaalbaar blijkt, dient een uiterste datum van 8 dagen in acht te worden 
genomen. 

6. In de voorjaarsvergadering komen onder andere aan de orde: 
 Het jaarverslag van de secretaris, waarin opgenomen de hem ter beschikking gestelde 

jaarverslagen van de Districten en verslagen van de ingestelde commissies. 
 Het jaarverslag van de penningmeester incl. de hem ter beschikking gestelde financiële 

 jaarverslagen van de Districten. 
 Het jaarverslag van de penningmeester zal inzicht geven in de resultaten van het Info- en 

Servicecentrum. 
 Mededelingen betreffende het Michel Keijzerfonds. 
 Het al of niet verlenen van décharge aan het bestuur voor het in het voorgaande jaar 

gevoerde beleid. 
7. In de najaarsvergadering komen onder andere aan de orde 

 De bestuursverkiezing. 
 De behandeling en vaststelling van de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. 
 De vaststelling van de jaarlijkse contributie van de leden, alsmede de vaststelling van de 

minimale bijdrage van  donateurs. Deze laatste is mede afhankelijk van de kostprijs van 
het magazine van de Vereniging. 

 De vaststelling van een actieprogramma c.q. bespreking van de vorderingen daarvan. 
 Mededelingen Michel Keijzerfonds. 

 
Van de ontmoetingsdag 
Artikel 12 
1. Bij voorkeur op de laatste zaterdag van september wordt de ontmoetingsdag gehouden. 

De ontmoetingsdag is toegankelijk voor alle leden en donateurs van de vereniging, alsmede 
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hun partners en verder allen die daartoe door het Bestuur worden uitgenodigd. 
 

2. De ontmoetingsdag heeft als doel de bevordering van het onderling contact tussen de leden en 
hun partners alsmede de bevordering van het contact tussen leden, hun partners en het 
Bestuur. 

3. De ontmoetingsdag bestaat uit een huishoudelijk en een sociaal deel. De organisatie van de 
ontmoetingsdag berust bij een vaste  werkgroep  De verantwoordelijkheid voor de 
ontmoetingsdag berust bij het Bestuur van de vereniging. 

 

Van het ontmoetingsweekend 
Artikel 12a 
1. Eens per jaar zal er een ontmoetingsweekend georganiseerd worden. 

Het ontmoetingsweekend  is toegankelijk voor alle leden en donateurs van de vereniging, 
alsmede hun partners en verder allen die daartoe door het Bestuur worden uitgenodigd. 

2. Het ontmoetingsweekend heeft als doel lotgenotencontact en informatie via workshops . 
 

Van de voorzitter 
Artikel 13 
1. De voorzitter is belast met onder andere: 

 Het leiden van de vergaderingen van het Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de 
Verenigingsraad  

 Het toezien op het uitvoeren van de genomen besluiten. 
 Het toezien op de naleving van het bepaalde in statuten en reglementen. 

2. Bij ontstentenis vervangt de plaatsvervangende voorzitter de voorzitter. 
 

Van de secretaris 
Artikel 14 
De secretaris is verantwoordelijk voor onder andere: 

 Het voorbereiden van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, het Bestuur en de 
Verenigingsraad. Deze voorbereiding bestaat uit onder andere: het in overleg treden met 
de voorzitter die de desbetreffende vergadering leidt. 

 Samen stellen van de agenda, het verzorgen van de uitnodigingen en het treffen van alle 
verdere voorzieningen voor een goed verloop van de vergaderingen. 

 Het samenstellen van de notulen van in het eerste aandachtstreepje bedoelde 
vergaderingen. 

 Het samenstellen van het jaarverslag. 
 Het voeren van de correspondentie van de vereniging. Belangrijke uitgaande brieven en 

andere relevante documenten worden mede ondertekend door de in functie gekozen 
voorzitter, een en ander nader bij bestuursbesluit te regelen. 

 Het bijhouden van een register van de leden en donateurs. 
 Het verzorgen van de nodige inschrijvingen in het Verenigingsregister en eventueel 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 
 Het verzorgen van het archief. 

De secretaris kan taken delegeren. 
 
Van de penningmeester 
Artikel 15 
De penningmeester is verantwoordelijk voor onder andere: 

 Het financiële beheer van de vereniging. 
Bij afzonderlijk bestuursbesluit wordt geregeld tot welk bedrag de penningmeester 
zelfstandig betalingen kan verrichten, dan wel financiële verplichtingen kan aangaan. 
Voor hogere bedragen dan de aldus vastgestelde is machtiging voor de ondertekening van 
de betalingsbescheiden dan wel voor de ondertekening van de documenten die de 
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financiële verplichtingen regelen door een der andere daartoe gemachtigde bestuursleden 
vereist. 

 Het voeren van de financiële administratie, zodanig dat daaruit op overzichtelijke wijze 
de inkomsten en uitgaven en de bezittingen en schulden blijken. 

 Het opstellen van het financiële jaarverslag en de jaarlijkse begroting. 
 Het toezicht op het financiële beheer van het Info- en Servicecentrum. 
 Het aanvragen van subsidies bij alle daarvoor in aanmerking komende instanties en het 

naleven van de door die instanties gestelde voorwaarden. Voor zover deze subsidies 
(mede) strekken tot het verkrijgen van inkomsten voor de Districten, is de 
penningmeester bevoegd voorwaarden te stellen aan de administratie en verantwoording 
van de Districten en op naleving daarvan toezicht te houden. 

De penningmeester kan taken delegeren. 
 
Van de gezamenlijke verantwoordelijkheid der bestuursleden 
Artikel 16 
l. Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van elk bestuurslid voor de hem of haar 

toegewezen bestuurstaak, is elk bestuurslid verantwoordelijk voor het algehele door het 
Bestuur te voeren en gevoerde beleid, behoudens disculpatie volgens de Wet. 

 
Van de stemmingen. 
Artikel 17 
1. Stemmingen over zaken geschieden mondeling; die over personen schriftelijk. 

Van deze bepaling kan worden afgeweken indien alle in de betreffende vergadering 
stemgerechtigde aanwezigen daarmee instemmen. 

2. Tenzij anders in statuten of reglementen bepaald, is voor alle besluiten een volstrekte 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereist. 
Bij het staken der stemmen over personen beslist het lot. 

3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
4. Indien bij een verkiezing van personen, bij de eerste stemming, geen der kandidaten de 

vereiste meerderheid heeft behaald, volgt een tweede stemming, tussen de twee kandidaten, 
die bij de eerste stemming het hoogste en op één na hoogste aantal stemmen behaalden. 

5. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij statuten of reglementen voorzien, beslist de 
voorzitter die de vergadering leidt. 

 
Van de geldmiddelen 
Artikel 18 
1. Het Bestuur draagt zorg voor de werving van de benodigde gelden. 

Deze bestaan uit onder andere: 
 Bijdragen van leden en donateurs. 
 Subsidies. 
 Schenkingen, erfstellingen, legaten. 
 Andere geoorloofde baten. 

2. De te heffen contributie wordt vastgesteld op grond van de begroting van het volgende jaar.  
3. De jaarlijkse subsidie aan de Districten zal in twee gedeelten worden overgemaakt, overeen-

komstig de tijdstippen waarop.  
4. De penningmeester van de Vereniging zal de leden aanmanen, die in gebreke blijven met de 

contributiebetaling. Indien de eerste aanmaning niet heeft geleid tot betaling zal een tweede 
aanmaning worden gestuurd. 
Indien twee aanmaningen niet hebben geleid tot betaling en er geen overeenkomst of uitstel 
overeengekomen is, kan na afloop van het contributiejaar worden besloten tot royement. 

5.  Schenkingen, erfstellingen en legaten mogen alleen worden aanvaard indien daaraan geen 
voorwaarden zijn verbonden welke tegen de belangen van de vereniging in druisen. Deze 
toetsing geldt ook de schenkingen, erfstellingen en legaten welke, op grond van art. 10 lid 8 
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van de Statuten door Districten ter goedkeuring worden voorgelegd. De grens waarboven 
Districten deze goedkeuring dienen te vragen wordt vastgesteld op € 1000. 

 
 
 
Van de controle van het financiële beheer 
Artikel 19 
1. De jaarlijkse controle op de gevoerde administratie en de daarover afgelegde verantwoording 

wordt door het Bestuur opgedragen aan een daartoe bevoegde onafhankelijke accountant. 
2 Het door de accountant vervaardigde rapport maakt onderdeel uit van het jaarverslag van de 

penningmeester. 
 
Van het magazine HOOFD-HALS 
Artikel 20 
l. In een redactiestatuut zullen nadere regels worden gesteld voor onder andere de werkwijze van 

de redactie, de benoeming en het ontslag van de redacteuren, de verspreiding, de 
verantwoordelijkheid voor de inhoud en dergelijke. 
Dit statuut behoeft de goedkeuring van het Bestuur. 

2. De redactie maakt per jaar een beleidsplan (inclusief begroting) die aan het bestuur ter 
goedkeuring voorgelegd wordt. 

 
Van het Infocentrum 
Artikel 21 
1. Het Infocentrum is namens de vereniging belast met het verstrekken van voorlichting aan de 

doelgroep, genoemd in artikel 2 van dit reglement, aan partners, alsmede aan hulpverleners en 
geïnteresseerde leken. 

2. De vereniging kan een Hoofd van het Infocentrum benoemen die voor de dagelijkse gang van 
zaken op het Infocentrum verantwoordelijk is. 
Deze functionaris is verantwoording schuldig aan het Bestuur van de vereniging. 

3. Regels betreffende de benoeming van  medewerkers van het Infocentrum, hun 
taakomschrijving en werkwijze, het financiële beleid, etc. zullen door het Bestuur worden 
vastgelegd. 

 
Van de commissies 
Artikel 22 
1. Het Bestuur kan ter nadere advisering en/of het uitvoeren van bepaalde taken vaste 

commissies  (door AB) en vaste werkgroepen (door DB) benoemen. 
2.         De samenstelling en taakomschrijving van een dergelijke commissie/vaste  
 werkgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 
3. Het bestuur streeft ernaar,  dat in alle gevallen een bestuurslid van de vereniging deel uitmaakt    
             van een dergelijke commissie/werkgroep 
4. Het Bestuur van de vereniging benoemt de voorzitter van de commissie/werkgroep 
5. Het lidmaatschap van een commissie staat ook open voor adviseurs van de vereniging. 
6. De leden van een commissie/ vaste werkgroep worden benoemd voor een periode van vier 

jaar. 
Herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar is mogelijk. In uitzonderingsgevallen 
kan het Bestuur besluiten tot benoeming voor een derde periode van vier jaar. Nieuwe leden 
krijgen een benoemingsbrief  en bij het verlaten van de commissie/vaste werkgroep een 
uitredingsbrief van het bestuur. 

7.  Een vaste commissie stelt een rooster van aftreden op conform het bepaalde in 22.6. 
Dit behoeft de goedkeuring van het Bestuur van de vereniging. 

8. De leden van de commissies en vaste werkgroepen, die langer  dan vijf jaar lid zijn geweest, 
krijgen een cadeau bij hun afscheid. 
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Van de Raad van Advies 
Artikel 23 
1. Het Bestuur kan adviseurs aantrekken uit onder andere de kringen van: 

 KNO- heelkunde. 
 Logopedie en foniatrie. 
 Deskundigen op maatschappelijk en sociaal gebied. 
 Deskundigen op juridisch gebied. 
 Overkoepelende organisaties op het gebied van kankerbestrijding, gehandicaptenzorg en 

dergelijke 
2. De in lid l bedoelde adviseurs kunnen persoonlijk en/of gezamenlijk, gevraagd of      

ongevraagd, advies uitbrengen aan elk orgaan der vereniging. Zij hebben toegang tot de           
vergaderingen van de Verenigingsraad, waarin zij een adviserende stem hebben toegang tot de  
ontmoetingsdag. 

3. Alle mutaties de Raad van Advies betreffende, inclusief de benoeming van de voorzitter van 
de Raad, worden door het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Verenigingsraad. 

4. Het Bestuur kan ook op ad hoc basis adviseurs aantrekken. Hun taken, bevoegdheden en de 
tijdsduur van hun benoeming worden door het Bestuur afzonderlijk bij hun aanstelling 
geregeld. Ad hoc adviseurs maken geen deel uit van de Raad van Advies. 

 
Van de Beroepsraad 
Artikel 24 
1. Op grond van artikel 11 van de Statuten fungeert (een deel van) de Raad van Advies tevens als 

Beroepsraad ter beslechting van conflicten tussen Verenigingsbestuur en Districtbestuur; 
tussen individuele leden, en het Verenigingsbestuur; en tussen Districten onderling. 
De Beroepsraad is tevens aangewezen als de instantie waarbij een geschorst lid van het 
Bestuur in beroep kan gaan tegen de opgelegde schorsing. 
Hiermede is een limitatieve opsomming gegeven van het soort conflicten waarvoor de 
Beroepsraad is ingesteld. 

2. Partijen welke een beroep op de Beroepsraad willen doen dienen daartoe een schriftelijk 
verzoek te richten aan het Hoofd van het Infocentrum, die in dezen als secretaris 
van de Beroepsraad fungeert. 

3. De secretaris van de Beroepsraad bevestigt de ontvangst van het verzoek schriftelijk binnen 
veertien dagen aan de verzoeker. Tevens geleidt de secretaris het verzoek, eveneens binnen 
veertien dagen door aan de voorzitter van de Raad van Advies, of bij diens ontstentenis aan 
het oudste lid van die Raad. 

4. De voorzitter van de Raad van Advies, of diens plaatsvervanger, stelt zo snel mogelijk de 
Beroepsraad samen, rekening houdend met art. 11.3 van de Statuten en verwittigt de secretaris 
van deze samenstelling. 

5. De secretaris overlegt met de voorzitter van de Beroepsraad over de van beide partijen in het 
conflict verlangde schriftelijke informatie en de datum waarop de Beroepsraad partijen wil 
horen. De secretaris stelt beide partijen van het voorgaande op de hoogte en verzoekt deze de 
gevraagde informatie schriftelijk veertien dagen voor de bepaalde zittingsdatum in te dienen. 

6. De Beroepsraad hoort beide partijen, neemt kennis van de verstrekte informatie en geeft haar 
oordeel uiterlijk veertien dagen na zittingsdatum op schrift. De secretaris is belast met de 
verzending naar partijen. 

7. In het geval dat een geschorst bestuurslid in beroep gaat tegen de uitgesproken schorsing is de 
Beroepsraad uitsluitend bevoegd een oordeel uit te spreken over de rechtmatigheid van de 
schorsing. Indien deze onrechtmatig wordt geacht wordt de schorsing per direct opgeheven. 

8. Het oordeel van de Beroepsraad is bindend voor partijen. Binnen de vereniging is hier geen 
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beroep tegen mogelijk. 
 
Van de ereleden 
Artikel 25 
l. Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vereniging kunnen op 

voorstel van het Bestuur door de Verenigingsraad worden benoemd tot erelid. 
Zij hebben toegang tot de vergaderingen van de Verenigingsraad en de ontmoetingsdag. 

 
 
 
Van de erepenning 
Artikel 26 
l. Het Bestuur is bevoegd tot het uitreiken van de HOOFD-HALS erepenning aan leden of 

donateurs van de vereniging die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. De 
erepenning wordt bij voorkeur uitgereikt tijdens de ontmoetingsdag. 

 
Slotbepalingen 
Artikel 27 
1. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn, op verzoek, beschikbaar voor alle leden van 

de vereniging en worden zonder meer beschikbaar gesteld voor alle binnen de vereniging 
werkzame organen. 

2. Dit Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd en aangevuld worden door de Verenigingsraad. 
3. In alle gevallen waarin de Statuten en dit Reglement niet voorzien, beslist het Bestuur der 

vereniging. 
4 Het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld in de vergadering van de Verenigingsraad van 

21 april 2016 treedt in werking op 1 mei 2016. 


