
 

 

 

Huishoudelijk Reglement Humanistisch Verbond 

Zoals vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van 25 november 2006 (inclusief wijzigingen  

24 november 2007, 26 november 2011, 28 november 2015 en 26 november 2016). 

PREAMBULE 

Overal waar in dit Huishoudelijk Reglement een persoonsaanduiding in de mannelijke vorm 

staat, moet in voorkomende gevallen ook de vrouwelijke vorm daarvan gelezen worden. 

Artikel 1 Hoofdbestuur 

1) Het hoofdbestuur wordt zo vaak als nodig blijkt ter vergadering bijeengeroepen. 

De voorzitter is gehouden zo spoedig mogelijk een vergadering bijeen te roepen 

op schriftelijk verzoek van tenminste vier hoofdbestuursleden. 

2) Het hoofdbestuur neemt alle besluiten met meerderheid van stemmen in een 

vergadering waarin tenminste vier bestuursleden aanwezig zijn. 

 

Artikel 2 Organen 

1) Het hoofdbestuur kan onderdelen van het werk van het Verbond delegeren aan 

daartoe ingestelde dan wel in te stellen organen. 

2) Voor het oprichten of opheffen van werkstichtingen, alsmede het vaststellen of 

wijzigen van de statuten van deze organen is de goedkeuring van het 

hoofdbestuur vereist. 

3) Een ingevolge lid 1 van dit artikel ingesteld orgaan is ten aanzien van zijn 

werkzaamheden verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur. 

4) Het hoofdbestuur geeft richtlijnen voor de uitvoering van de activiteiten van de 

vereniging door afdelingen en andere organen. 

 

Artikel 3 Algemene ledenvergadering 

1) De datum waarop een algemene ledenvergadering gehouden wordt, wordt 

tenminste twee maanden tevoren aan de leden en afdelingen bekend gemaakt. 

2) Voorstellen en amendementen 

a) Voorstellen, amendementen op voorstellen en kandidaatstellingen kunnen, ter 

behandeling op de algemene ledenvergadering, worden ingediend door: 

i) het hoofdbestuur, 

ii) groepen van tenminste het aantal in dit reglement nader vast te stellen 

aantal leden, 

iii) een ledenvergadering van een afdeling. 



 

b) De in het vorige lid genoemde stukken alsmede de stukken genoemd in artikel 

14 lid 2 van de statuten zijn tijdig, doch uiterlijk vier weken voor de datum van 

een algemene ledenvergadering beschikbaar voor de op dat moment 

aangemelde deelnemers aan de algemene ledenvergadering en voor de 

afdelingsbesturen. 

c) Amendementen op bovengenoemde stukken alsmede kandidaten voor het 

hoofdbestuur dan wel tegenkandidaten voor de in functie te benoemen 

hoofdbestuursleden dienen tijdig, doch uiterlijk twee weken voor de datum 

van een algemene ledenvergadering te worden ingediend respectievelijk 

gesteld. 

d) Voorstellen, amendementen of kandidaatstellingen, ingediend na de 

genoemde termijnen, maken geen onderwerp van behandeling uit, tenzij de 

algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte 

stemmen tot behandeling besluit. 

3) Uiterlijk vier weken voor de datum van de algemene ledenvergadering worden de 

vergaderstukken rondgezonden aan de op dat moment aangemelde deelnemers 

aan de algemene ledenvergadering die om toezending verzocht hebben en aan de 

afdelingsbesturen. 

4) De stemgerechtigde deelnemers aan de algemene ledenvergadering hebben 

spreekrecht. Anderen hebben spreekrecht op voorwaarde dat de algemene 

ledenvergadering met tenminste twee/derde van de bij handopsteken 

uitgebrachte stemmen daarin toestemt. 

5) Het aantal leden dat bevoegd is tot het indienen van voorstellen, amendementen 

en kandidaatstellingen voor de algemene ledenvergadering, alsmede het aantal 

stemgerechtigde aanwezige leden, dat bevoegd is tot het verzoeken om stemming 

dan wel herstemming tijdens de algemene ledenvergadering, bedraagt vijftien. 

 

Artikel 4 Afdelingen 

1) In een afdeling wordt minstens een maal per jaar een ledenvergadering gehouden. 

De ledenvergadering heeft tot taak:  

a) Het kiezen van het afdelingsbestuur; 

b) Het vaststellen van het werkplan, de begroting, het jaarverslag en het 

financieel jaarverslag van de afdeling. 

2) Een afdelingsbestuur  

a) bestaat ten minste uit drie personen, waaronder voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Een combinatie van secretaris en penningmeester is 

mogelijk. 

b) Deze bestuursleden zijn gekozen op een ledenvergadering van de afdeling 

door een meerderheid van de aanwezige leden. Voor deze ledenvergadering 

zijn alle leden schriftelijk of per email uitgenodigd. 

Bestuursleden worden geacht lid van het HV te zijn. 

3) De afdelingen zijn verplicht: 

a) aan het hoofdbestuur kennis te geven van veranderingen in haar bestuur; 



 

b) het hoofdbestuur op de hoogte te houden van alle veranderingen in de 

ledenlijst en van adresveranderingen van de bij de afdeling ingedeelde leden; 

c) jaarlijks vóór een door het hoofdbestuur te bepalen datum aan het 

hoofdbestuur toe te zenden: 

i) een verslag over de werkzaamheden van de afdeling in het afgelopen 

kalenderjaar; 

ii) de rekening en verantwoording over het beheer van de afdelingsgelden 

gedurende het afgelopen kalenderjaar, voorzien van een verklaring van 

een kascommissie en conform de richtlijnen van het hoofdbestuur; bij 

gebrek aan een kascommissie kan deze verklaring vervangen worden door 

een ondertekening van de jaarrekening door de voorzitter, 

penningmeester en secretaris van de afdeling. 

d) jaarlijks vóór een door het hoofdbestuur te bepalen datum aan het 

hoofdbestuur toe te zenden: 

i) een werkplan van de werkzaamheden van de afdeling voor het komende 

kalenderjaar; 

ii) een begroting met toelichting conform de richtlijnen van het hoofdbestuur. 

e) bij opheffing alle bezittingen en archiefstukken over te dragen aan het 

hoofdbestuur. 

4) Afdelingen mogen de HV-middelen uitsluitend inzetten voor HV-activiteiten, 

behalve wanneer het hoofdbestuur vooraf toestemming heeft gegeven voor 

besteding aan niet-HV-activiteiten. Afdelingen kunnen hiertoe een verzoek 

indienen bij het landelijk bureau.  

 

Artikel 5 Financiën 

1) Van de contributie-inkomsten van het Verbond wordt 17% afgedragen aan de 

afdelingen. Het aldus berekende bedrag wordt verdeeld naar rato van het aantal 

op 1 januari van het contributiejaar bij die afdeling ingedeelde betalende leden. De 

verdeling wordt gebaseerd op de contributie-inkomsten van het voorafgaande jaar 

na aftrek van het budget voor stimulering van activiteiten, zie artikel 5 lid 6, in 

datzelfde jaar. De contributieafdracht aan de afdelingen vindt in april van het 

lopende contributiejaar plaats. 

2) Zolang een afdeling niet heeft voldaan aan de verplichtingen genoemd in artikel 4 

zal de afdeling geen contributieafdracht ontvangen als beschreven in artikel 5 lid 

1 van dit reglement. 

3) Het eigen vermogen van een afdeling, inclusief het eventuele vermogen van door 

de afdeling opgerichte stichtingen indien de afdeling nog bij de betreffende 

stichting(en) is betrokken, is gebonden aan een maximum bedrag dat 

overeenkomt met 1,5 maal de exploitatie van de afdeling. De exploitatie omvat 

hierbij de totale uitgaven van de afdeling per jaar. Voor het vaststellen van deze 

norm wordt met ingang van 2016 de exploitatie van de laatste twee jaar gemiddeld 

genomen.  



 

4) Wanneer het eigen vermogen meer bedraagt dan 1,5 maal de exploitatie van de 

afdeling, vervalt het meerdere aan het Activiteitenfonds (hierna genoemd in artikel 

5 lid 6), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde in lid 5 omtrent legaten 

en erfstellingen. 

In geval de situatie van een afdeling in een jaar dusdanig verandert dat 

handhaving van voormelde drempel voor deze afdeling niet wenselijk is, kan het 

hoofdbestuur besluiten hiervan af te wijken. 

5) Legaten en erfstellingen die aan de vereniging zijn gemaakt vallen aan de 

vereniging als geheel toe. Indien aan een legaat of erfstelling een last is verbonden 

ten behoeve van een bepaalde afdeling, dan wordt dit bedrag opgenomen in het 

vermogen van die afdeling voor directe activiteiten, tenzij de erflater zelf een 

bestemming heeft bepaald.  

Indien hierdoor de drempel voor het maximum bedrag aan eigen vermogen van 

1,5 maal de exploitatie van de afdeling (zoals hiervoor omschreven in lid 3) wordt 

overschreden, en de erflater zelf geen bestemming heeft bepaald, vindt geen 

contributieafdracht plaats voorzover de drempel wordt overschreden en stuurt de 

afdeling binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin de overschrijding is 

ontstaan een plan ter goedkeuring aan het hoofdbestuur voor besteding van het 

bedrag van de overschrijding, voorzover dit is ontstaan door de bedoelde last, 

binnen vijf jaar. 

De uitgaven voor het bestedingsplan van een legaat of erfstelling zijn onderdeel 

van de exploitatie van de afdeling (zoals hiervoor omschreven in lid 3). 

Na afloop van de periode van het bestedingsplan van vijf jaar, vervalt het 

restantbedrag van de overschrijding aan de vereniging, tenzij een lastbepaling in 

het testament zich daartegen verzet. 

In bijzondere gevallen kan het hoofdbestuur ten aanzien van legaten en 

erfstellingen afwijkende afspraken maken met een afdeling. 

6) Afdelingen en ledeninitiatieven van minimaal 3 personen kunnen een beroep doen 

op het Activiteitenfonds, wanneer de contributieafdracht ontoereikend is voor de 

voorgenomen activiteiten of wanneer contributieafdracht niet van toepassing is. 

7) Het hoofdbestuur is bevoegd aanvragen van afdelingen tot verlening van extra 

bijdragen in te willigen en daar voorwaarden aan te verbinden. 

 

Artikel 6 

1) De leden van het hoofdbestuur alsmede de leden van de ingevolge lid 1 van artikel 

2 van dit reglement door het hoofdbestuur ingestelde organen hebben voor het 

bijwonen der vergaderingen recht op vergoeding van de noodzakelijke kosten. 

2) De stemgerechtigde deelnemers aan een algemene ledenvergadering hebben op 

verzoek recht op vergoeding van de noodzakelijk gemaakte reiskosten, op basis 

van het laagste tarief per openbaar vervoer. 

 

Alle voorgaande regelingen komen hiermee te vervallen. 


