Huishoudelijk Reglement VELON april 2018
Artikel 1 Het bestuur
1.1
De vereniging kent een bestuur.
1.2
Het bestuur bestaat ten minste uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester,
en twee algemene leden.
1.3
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester aan.
1.4
Het bestuur bepaalt in onderling overleg een portefeuilleverdeling van bestuurlijke
activiteiten, naast de specifieke functies zoals genoemd in artikel 2 t/m 4.
1.5
Het bestuur wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden bijgestaan door een
ambtelijk secretaris.
1.6
Het bestuur kan functionarissen werkzaam voor de vereniging uitnodigen
vergaderingen van het bestuur bij te wonen. Zij hebben geen stemrecht.
1.7
Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad (zie verder artikel 8).
1.8
Het bestuur kan advies vragen aan een adviesraad of bestuurscommissie (zie verder
artikel 11).
Artikel 2 De voorzitter
2.1
De voorzitter van de vereniging is voorzitter van de vergaderingen van het bestuur.
2.2
De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.
Artikel 3 De vicevoorzitter
3.1
De vicevoorzitter staat de voorzitter bij in de uitoefening van zijn functie en vervangt hem
zo nodig.
Artikel 4 De penningmeester
4.1
De penningmeester beheert de geldmiddelen en is eindverantwoordelijk voor de
ledenadministratie.
4.2
De penningmeester legt jaarlijks aan de ledenraad verantwoording af over de financiële
situatie van de vereniging middels een jaarrekening en overzicht van de balans.
4.3
De jaarrekening en de balans worden nagezien door een door de ledenraad gekozen
kascommissie, die van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de ledenraad.
De kascommissie bestaat uit twee personen. Ieder lid in de kascommissie maakt twee
jaar deel uit van de commissie. Jaarlijks treedt één commissielid af en treedt een nieuw
commissielid aan. Zo blijft kennis en ervaring in de commissie en wordt deze
overgedragen op het nieuwe commissielid. De commissie brengt de ledenraad verslag
uit over het afgelopen verenigingsjaar.
4.4
De penningmeester legt de ledenraad jaarlijks de begroting voor.
Artikel 5 Overige werkzaamheden bestuur
5.1
Alle niet bij enig voorafgaand artikel geregelde werkzaamheden van leden van het
bestuur worden door het bestuur in onderling overleg geregeld.
Artikel 6 Benoeming bestuursleden
6.1
Het bestuur maakt vacatures voor nieuwe bestuursleden bekend aan leden van de
vereniging. Dit gebeurt uiterlijk een maand voordat het bestuur de voordracht doet.
6.2
Benoeming van bestuursleden geschiedt door de ledenraad op voordracht van het
bestuur.
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Artikel 7 Zittingstermijn bestuursleden
7.1
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Een
aftredend bestuurslid is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar. De ledenraad kan
in uitzonderlijke gevallen besluiten tot een derde zittingstermijn.
7.2
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De
zittingstermijn van de bestuursleden wordt zodanig geregeld dat ieder jaar niet meer
dan twee bestuursleden aftredend zijn.
7.3
Jaarlijks wordt het rooster van aftreden (zoals bedoeld in 7.2) met de ledenraad
gecommuniceerd.
7.4
Nieuw gekozen bestuursleden treden in functie onmiddellijk na afloop van de
vergadering van de ledenraad waarin zij benoemd zijn.
Artikel 8 Ledenraad
8.1
De ledenraad bestaat uit ten minste vijftien leden van de vereniging. De leden zijn
lerarenopleiders die leraren opleiden voor po, vo, mbo en ho. Het kunnen zowel
instituuts- als schoolopleiders zijn.
8.2
De vergaderingen van de ledenraad worden geleid door de voorzitter van de
vereniging of, bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter. Is ook
de vicevoorzitter niet aanwezig dan wordt de ledenraad geleid door het oudste
aanwezige lid van de ledenraad.
8.3
De agenda voor de vergadering van de ledenraad wordt uiterlijk zeven dagen van te
voren, via de website van de vereniging en via een e-mail aan de leden van de
ledenraad, bekend gemaakt.
8.4
Over het al of niet in behandeling nemen van voorstellen die niet op de agenda
voorkomen, beslist de ledenraad bij meerderheid van stemmen.
8.5
De notulen van de vergaderingen van de ledenraad worden gemaakt door een door de
voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
8.6
De notulen van de vergaderingen van de ledenraad worden uiterlijk de eerstvolgende
vergadering formeel vastgesteld. In bijzondere gevallen kan de notulist tussentijds
vragen om goedkeuring van de notulen via e-mail. De notulen worden gepubliceerd op
de website van de vereniging.
Artikel 9 Verkiezing leden van ledenraad
9.1
Leden van de ledenraad worden benoemd voor een periode van drie jaar. Leden
mogen maximaal één keer herkozen worden.
9.2
Eenmaal per drie jaar vindt een verkiezing van de ledenraad plaats.
9.3
Verkiezingen voor de ledenraad vinden plaats in het voorjaar. In
uitzonderingsgevallen vinden de verkiezingen plaats voorafgaand aan een bijzondere
vergadering van de ledenraad.
9.4
De verkiezing van de leden van de ledenraad wordt georganiseerd door een
kiescommissie, die bestaat uit twee leden van de ledenraad en een bestuurslid. De
commissie kan zich laten bijstaan door de ambtelijk secretaris van het bestuur.
9.5
Leden van de vereniging zijn verkiesbaar. Dit geldt niet voor leden die betaald werk doen
voor de vereniging voor een omvang van ten minste 0.1 fte per week.
9.6
Leden kunnen zich kandidaat stellen door zich middels een ondertekende e-mail
kenbaar te maken bij de kiescommissie.
9.7
De kiescommissie maakt uiterlijk drie weken voorafgaand aan de vergadering van de
ledenraad de namen van de kandidaten en welke groep(en) zij vertegenwoordigen, aan
de leden van de vereniging bekend.
9.8
De periode waarin de leden van de vereniging kunnen kiezen omvat een periode van
achttien dagen die start drie weken voorafgaand aan de (bijzondere) vergadering van de
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9.9

9.10
9.11

9.12

ledenraad en sluit drie werkdagen voorafgaand aan de (bijzondere) vergadering van de
ledenraad.
In de in artikel 9.8 genoemde periode vindt op digitale wijze stemming plaats. Leden van
de vereniging kunnen dit op het afgeschermde gedeelte van de website van de
vereniging per vacature eenmalig doen. Blanco stemmen is mogelijk maar deze worden
niet meegerekend bij de uiteindelijke uitslag.
Drie werkdagen voor de (bijzondere) vergadering van de ledenraad sluit de
stemprocedure en inventariseert de kiescommissie het stemresultaat.
Die kandidaten zijn gekozen die - naar de rangorde die is opgemaakt op basis van de
verkiezingsuitslag - het aantal plaatsen gelijk aan het aantal vacatures bezetten.
Mochten twee of meer kandidaten op de laatste plaats van de hiervoor bedoelde
rangorde terecht zijn gekomen, dan beslist het lot welke van de kandidaten verkozen
kan worden verklaard. De overige kandidaten worden op een reservelijst geplaatst.
Wanneer na tussentijds terugtreden van een lid of van leden van de ledenraad het
aantal leden minder dan 15 is, worden kandidaten op de reservelijst op volgorde van de
ranking gevraagd om zitting te nemen op openstaande posities. Als er geen kandidaten
op de reservelijst staan worden verkiezingen georganiseerd voor de vacante plaatsen.
Het hierboven gestelde in lid 2 tot en met 11 is hierop van toepassing. Een kandidaat
die tussentijds wordt benoemd voor een openstaande positie krijgt een benoeming voor
de resterende termijn van zijn/haar voorganger.

Artikel 10 Stemming in de ledenraad
10.1 Stemming is geldig indien tenminste de helft van het aantal leden van de ledenraad bij
de vergadering aanwezig is. Is hieraan niet voldaan dan kan een tweede vergadering
worden belegd na vijf dagen en binnen dertig dagen; in deze tweede vergadering
kunnen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende leden van de ledenraad
besluiten worden genomen over de onderwerpen in de eerste vergadering.
10.2 Stemming over personen en zaken geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen.
Stemmen bij volmacht is toegestaan.
10.3 Stemmen over personen geschiedt schriftelijk.
10.4 Op voorstel van de voorzitter van de vergadering kan schriftelijke stemming achterwege
blijven, indien alle in de betreffende vergadering aanwezige leden het daar mee eens
zijn.
10.5 Wordt na twee vrije stemmingen over personen geen meerderheid verkregen, dan heeft
een herstemming plaats tussen de twee personen die bij de tweede stemming de
meeste stemmen op zich hebben verenigd.
10.6 Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
10.7 Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
Artikel 11 Adviesraad en / of bestuurscommissie
11.1 Het bestuur kan overgaan tot het instellen van een of meerdere adviesraden en / of
bestuurscommissies, na de ledenraad te hebben gehoord.
Artikel 12 Wijzigingen huishoudelijk reglement
12.1 De ledenraad stelt het huishoudelijk reglement vast. Voorstellen tot wijziging kunnen
alleen in behandeling komen wanneer deze op de agenda van de vergadering van de
ledenraad voorkomen, met inachtneming van het gestelde in artikel 8.
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