HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Definities
In het Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder Statuten de statuten van de FNV
Vrouwenbond, zoals vastgesteld d.d. 3 juni 2005 te Utrecht

LEDEN

Artikel 1: Aanmelding
Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het landelijk kantoor van de
Bond en gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin men zich
heeft aangemeld.

Artikel 2: Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het landelijk kantoor, met in
acht neming van een opzegtermijn van tenminste één maand, ingaande op de laatste
dag volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.

Artikel 3: Rechtskundige bijstand
Leden van de Bond hebben, na minimaal een jaar lidmaatschap, recht op
rechtskundige bijstand, met uitzondering van zaken, die direct of indirect voortvloeien
uit het feit, dat zij in loondienst werkzaam zijn of zijn geweest.
Voor deze bijstand kunnen zij zich vervoegen bij het Vrouwen Advies Team en het
landelijk kantoor van de FNV Vrouwenbond. Voor rechtsbijstand wordt gebruik
gemaakt van de afdeling Individuele Belangenbehartiging Leden van FNV Bouw.
Nadere regels hiervoor zijn vastgelegd in het reglement ‘algemene voorwaarden voor
rechtshulp van de FNV Vrouwenbond’.
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NETWERKEN EN PLAATSELIJKE OF REGIONALE GROEPEN
Artikel 4: Plaatselijke en regionale groepen
1.

2.

3.

4.

Het Algemeen Bestuur (hierna te noemen AB) beslist over de oprichting,
samenvoeging en opheffing van plaatselijke en regionale groepen, zulks in
overleg met deze.
Elke plaatselijke of regionale groep kan worden geleid door een bestuur of
een werkgroep. Het aantal leden dat dit bestuur of deze werkgroep omvat,
staat vrij.
Een plaatselijke of regionale groep kan op een daartoe bijeengeroepen
bijzondere vergadering een voordracht doen aan het AB tot opheffing van
deze groep. Bij deze vergadering dient tenminste twee/derde van het aantal
op de vergadering aanwezige leden voor opheffing te stemmen.
Indien een plaatselijke of regionale groep wordt opgeheven, moeten alle in
haar bezit zijnde bescheiden, eigendommen en bezittingen alsmede de
gelden aan het AB worden afgedragen.

Artikel 5: Deelname aan activiteiten
De plaatselijke en in de regio’s functionerende groepen en de landelijke netwerken
voeren de besluiten van de Algemene Ledenvergadering en het AB uit, een en ander
voor zover die uitvoering op hun terrein ligt en voor zover niet strijdig met besluiten van
de Algemene Ledenvergadering en het AB.
Artikel 6: Netwerken
Het AB beslist over de oprichting, samenvoeging en opheffing van landelijke
netwerken. Deze werken overeenkomstig de in het activiteitenplan van de Bond
vastgelegde activiteiten.
De netwerken stellen jaarlijks een werkplan met bijbehorende begroting op en leggen
deze ter goedkeuring voor aan het AB.
De netwerken worden bij de organisatie en uitvoering van de door het AB goedgekeurde activiteiten ondersteund door de werkorganisatie.

Artikel 7: Verantwoording van netwerken en plaatselijke en regionale groepen
Netwerken, plaatselijke en regionale groepen informeren het AB schriftelijk over hun
verrichtingen en te beleggen bijeenkomsten en activiteiten. Zij leggen jaarlijks financiële
verantwoording af en vervaardigen een verslag waarin de activiteiten worden
beschreven. Deze verantwoordingen worden voor één april van het jaar opvolgend aan
het jaar dat verantwoord wordt, verstrekt aan het AB.
Het AB kan de groepen en netwerken aanspreken op het gevoerde beleid wanneer dit
beleid in strijd is met hetgeen in de statuten, het huishoudelijk reglement en het
visiedocument door de Algemene Ledenvergadering is vastgelegd.
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ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 8: Kandidaatstelling Algemeen Bestuur
1.
2.

3.

Kandidaatstelling van de leden van het AB, inclusief het DB geschiedt op
voordracht van het AB, plaatselijke of regionale groepen en netwerken.
Namen van kandidaten worden schriftelijk aangemeld bij het AB en wel
uiterlijk twee maanden voor de dag waarop de Algemene Ledenvergadering
wordt gehouden waarin de bestuursbenoeming plaats heeft.
De aanmelding dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring
en motivatie van de kandidaat.

DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 9: Instelling Dagelijks Bestuur, samenstelling en benoeming
Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De leden van het DB worden in functie gekozen conform artikel 8 van dit reglement.

Artikel 10: Taken Dagelijks Bestuur
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

De voorzitter van de Bond heeft de algemene leiding van de Bond; zij leidt
de vergaderingen van de bondsorganen.
Zij tekent met een ander lid van het DB de belangrijkste stukken die van de
Bond uitgaan.
De secretaris is onder meer verantwoordelijk voor de samenstelling van het
jaarlijks verslag betreffende de verrichtingen van de Bond.
De penningmeester draagt zorg voor het beheer van de geldmiddelen,
eigendommen en overige bezittingen van de Bond en voor de samenstelling
van de begroting en het jaarlijkse financiële verslag.
De overige te verrichten taken worden in onderling overleg aan de leden van
het AB en DB opgedragen.
Bij afwezigheid van een lid van het DB wegens vakantie, ziekte of
anderszins, worden diens werkzaamheden in overleg door het DB geregeld.
Bij het ontstaan van een vacature in het DB worden de desbetreffende
werkzaamheden opgevangen door de overige leden van het DB en wel tot
aan het aantreden van een nieuw lid van het bestuur.
Het DB vergadert één maal per twee maanden, en verder zo dikwijls als de
voorzitter of twee andere leden van het DB dit nodig oordeelt, c.q. oordelen.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11
1.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats:
a niet eerder dan drie maanden na de datum van bijeenroeping, voor
zover het de in artikel 19 lid 1 van de statuten bedoelde vergadering
betreft;
b niet eerder dan één maand na de datum van bijeenroeping, indien het
een bijzondere vergadering, bedoeld in artikel 19 lid 2 van de statuten
betreft;
c binnen vier weken na de datum van bijeenroeping, indien het een in
artikel 19 lid 3 van de statuten bedoelde vergadering betreft.

2.

De aankondiging van de datum, tijd en plaats van de Algemene
Ledenvergadering wordt kenbaar gemaakt in het bondsblad, rekening
houdend met de in lid 1 vermelde termijnen.

COMMISSIES
Artikel 12: Commissies
De Algemene Ledenvergadering heeft de bevoegdheid commissies uit haar midden op
te richten teneinde bevoegdheden, zoals die volgens de statuten aan haar zijn
toebedeeld, te delegeren aan deze commissies.

Artikel 13: Commissie van beroep bij opzegging of ontzetting
1.

De Algemene Ledenvergadering stelt uit haar midden een commissie in,
bestaande uit 3 leden, welke commissie tot taak heeft te adviseren over
een ingesteld beroep tegen opzegging of royering, als bedoeld in artikel 5
lid 6b van de statuten.

2.

Een lid van deze commissie kan gedurende drie jaren zitting hebben en is
daarna direct weer voor drie jaren herbenoembaar. De leden zijn daarna
eerst na een periode van drie jaar weer herbenoembaar.

3.

De commissie brengt haar advies uit aan het Algemeen Bestuur, dat het,
tezamen met zijn eigen advies ter zake van het desbetreffende beroep,
voorlegt aan de Algemene Ledenvergadering.
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GELDMIDDELEN
Artikel 14: Plaatselijke groepen
1.

2.
3.

4.

Een plaatselijke groep krijgt een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage wordt
uitgekeerd op basis van het aantal leden dat deze groep heeft op 1 januari
van dat jaar, volgens de registratie bij het AB.
Plaatselijke groepen kunnen voorts het AB schriftelijk en gemotiveerd om
extra bedragen ten behoeve van bepaalde activiteiten vragen.
Alle door het AB aan een plaatselijke groep verstrekte gelden, alsmede de
eventuele overige middelen, eigendommen en bezittingen van deze groep,
worden beheerd door de penningmeester van deze groep. Het AB kan
richtlijnen stellen met betrekking tot het beheer van die gelden, overige
middelen, eigendommen en bezittingen.
Een door de leden van de plaatselijke groep ingestelde controlecommissie
ziet tenminste een maal per jaar de bescheiden omtrent inkomsten en
uitgaven van de betrokken groep na, en brengt van haar bevindingen
schriftelijk verslag uit aan het bestuur of de werkgroep.

Artikel 15: Regionale groepen en netwerken
1.

2.
3.

Op basis van het jaarlijks aan het AB voor te leggen werkplan wordt door
de netwerken en regionale groepen een begroting opgesteld die door het
AB wordt beoordeeld en vastgesteld.
Het beheer van de gelden van regionale groepen en netwerken berust bij
de landelijk penningmeester.
Het aangaan van overeenkomsten, het ondertekenen van contracten, het
maken van afspraken met derden en het doen van uitgaven ten behoeve
van door de regionale groepen en netwerken te organiseren activiteiten is
enkel voorbehouden aan het DB of een daartoe door het DB
gemandateerde persoon.

Artikel 16: Contributie
De betaling van de contributie kan uitsluitend bewezen worden door het tonen van de
daartoe door de Bond te verstrekken betalingsbewijzen of van bewijzen van de giro- of
bankrekening.
Artikel 17: Beheer
1.
2.
3.

De penningmeester van de Bond beheert de gelden en overige eigendommen en bezittingen van de Bond.
De gelden van de Bond dienen, voor zover zij niet voor direct gebruik nodig
zijn, door de penningmeester rentedragend te worden belegd.
Het in de voorgaande leden van dit artikel vermelde geldt tevens voor de
fondsen waarover de penningmeester namens de Bond het beheer voert.
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REGLEMENTEN
Artikel 18: Nadere reglementen
1.

Het AB kan ten behoeve van nadere regelingen omtrent de plaatselijke en
regionale groepen en de financiële regelingen extra reglementen opstellen.

2.

Deze reglementen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering
en gelden dan als officieel reglement binnen de Bond.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 19: Onduidelijkheden
Het Algemeen Bestuur beslist in die gevallen waarin de statuten of dit reglement niet
voorzien.

Artikel 20: Data
Aldus vastgesteld door het Congres d.d. 15 april 1954, en gewijzigd door het Congres
d.d. 25 mei 1956, 7 mei 1958, 21 en 22 april 1960, 25 en 26 september 1962, 12 en 13
mei 1964, 21 maart 1972, 20 maart 1973 en 10 april 1976.
Algehele wijziging van dit reglement vond plaats door het Congres d.d. 12 mei 1979,
7 november 1981, 24 mei 1986, 1 juni 1996 en 27 mei 2000.
Dit reglement werd laatstelijk gewijzigd door het Congres van de FNV Vrouwenbond
d.d. 3 juni 2005.
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