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HUISHOUDELIJK REGLEMENT     
 
van de 
 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) 

 
 
Artikel 1.   OMSCHRIJVINGEN 
 
1. In dit reglement wordt verstaan onder 

a. vereniging: de NVVS; 
b. bestuur: het bestuur van de vereniging; 
c. voorzitter, secretaris respectievelijk penningmeester: de voorzitter, de secretaris  

                respectievelijk de penningmeester van het bestuur; 
d. statuten: de statuten van de vereniging; 
e. afdeling: een lokale of regionale afdeling van de vereniging;   
f.  commissie: een landelijke commissie van de vereniging;   
g. bureau: het bureau van de vereniging; 
h. directeur: de directeur van de vereniging;  
i.  vrijwilligers: leden die zich onbezoldigd actief inzetten voor de vereniging om haar   

         doelstellingen te bereiken. 
 
 
 
Artikel 2.   LEDEN 
 
2.1.       Ieder lid moet kunnen beschikken over de tekst van de statuten en het huishoudelijk  
 reglement van de vereniging. De tekst wordt digitaal of zo nodig in printversie beschikbaar 

gesteld. Wijzigingen van statuten of huishoudelijk reglement worden op hoofdlijnen bekend 
gemaakt in het ledenblad van de vereniging. De volledige tekst kan bij het bureau worden 
opgevraagd. 

2.2.       Leden, niet zijnde huisgenootleden, ontvangen het periodiek van de vereniging.  
2.3.       Mutaties in het ledenbestand (aanmeldingen, adreswijzigingen, afmeldingen en andere 

mutaties) die bij een afdeling binnenkomen, worden door de afdelingssecretaris zo snel 
mogelijk maar binnen één maand aan het landelijk bureau doorgegeven. Het landelijk bureau 
zorgt dat de afdeling één keer per jaar een bijgewerkt bestand van de afdelingsleden krijgt of 
(in overleg) zo vaak als nodig is. 

2.4.       Nieuwe leden die binnen het gebied van een afdeling wonen worden bij die afdeling 
ingedeeld. Op eigen verzoek kan een lid bij een andere afdeling of niet bij een afdeling worden 
ingedeeld. 

2.5.       Leden hebben recht op deelname aan alle activiteiten en toegang tot de ledenvergaderingen 
van zowel de vereniging als van de afdeling waartoe zij behoren. 

2.6.       Leden kunnen deelnemen aan activiteiten van andere afdelingen dan die waartoe zij behoren, 
maar  hebben daar geen stemrecht. 

 
 
 
Artikel 3.  DONATEURS 
 
  
3.1 Donateurs van de vereniging en van een afdeling kunnen deelnemen aan de activiteiten van 

de afdeling waartoe hun woonplaats behoort. De betrokken afdeling kan daaraan bepaalde 
voorwaarden verbinden.  

3.2 Donateurs hebben geen stemrecht.  
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Artikel 4.  ALGEMENE LEDENVERGADERING  (ALV) 
 
4.1 De ALV bestaat uit de aanwezige leden. 
4.2. Voorstellen als bedoeld in artikel 16, derde lid, van de statuten dienen, om op de agenda te 

worden geplaatst, schriftelijk gemotiveerd aan de secretaris te worden toegezonden.  
4.3. Het bestuur kan voorstellen, als bedoeld in artikel 16, derde lid, van de statuten, waarbij de 

daarin genoemde termijn niet in acht is genomen, niettemin in behandeling te nemen.  
4.4. Onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld kunnen niet in behandeling worden 

genomen, tenzij de ALV met meerderheid van stemmen beslist dat de behandeling alsnog 
dient te geschieden in verband met het spoedeisende karakter van het onderwerp. 

4.5. De ALV kan een andere volgorde van agendapunten vaststellen dan voorgesteld door het 
bestuur. Een beslissing hierover dient met meerderheid van stemmen te worden genomen. 

4.6. Op de agenda wordt vermeld welke bestuursleden aftreden en wie van hen herkiesbaar zijn. 
4.7. De notulen worden binnen acht weken na de vergadering toegezonden aan de afdelingen en 

de commissies. Zij worden vastgesteld door de daaropvolgende ALV. 
4.8. Vrijwilligers kunnen hun reiskosten ten behoeve van de ALV als volgt declareren:. 

afdelingsvrijwilligers bij hun afdeling, commissievrijwilligers bij hun commissie, en de overige 
vrijwilligers bij het bureau. 

 
 
Artikel 5.    BESTUUR 
 
5.1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de statuten en het huishoudelijk 

reglement, alsmede voor de uitvoering van de door de ALV  genomen besluiten. Het bestuur 
doet aan de ALV de voorstellen die het van belang acht voor de vereniging en haar leden. 

5.2. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar. Op verzoek van ten minste drie leden van 
het bestuur roept de voorzitter een bestuursvergadering bijeen, te houden binnen één maand 
na de indiening van het verzoek. 

5.3. Besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Staking van 
stemmen geldt als verwerping van een voorstel.  

5.4. Datum, plaats en agenda van een vergadering van het bestuur worden ten minste vijf dagen 
vóór de vergadering doorgegeven aan de bestuursleden.  

5.5 Kandidaten voor benoeming tot lid van het bestuur kunnen aan de ALV worden voorgesteld 
door het bestuur, een afdeling of ten minste twintig leden. Slechts indien de kandidaatstelling 
ten minste zes weken vóór de ALV schriftelijk  ter kennis is gebracht van het bestuur, worden 
de namen van die kandidaten met enige relevante informatie op de agenda van de ALV 
vermeld.  

5.6. Nieuw gekozen bestuursleden treden direct na hun verkiezing in functie, tenzij er aanleiding is 
daarvoor een later tijdstip vast te stellen. 

5.7. Afgetreden bestuursleden dragen in overleg met het bestuur binnen één maand de 
bescheiden en eigendommen van de vereniging over aan hun opvolgers. 

5.8 De bestuursleden doen hun werk (net als andere NVVS-vrijwilligers) onbezoldigd en kunnen 
een beroep doen op regelingen voor NVVS vrijwilligers zoals een onkostenvergoeding en 
verzekeringen. 

 
 
Artikel 6.  DIRECTEUR 
 
6.1 Naast de taken, genoemd in artikel 10, tweede lid, van de statuten, geeft de directeur leiding 

aan het bureau. 
 6.2. De directeur is het eerste aanspreekpunt voor de leden, de afdelingen en de commissies, als 

het om beleidsmatige, financiële, bestuurlijke of organisatorische vraagstukken gaat. 
6.3. Met het oog op eenheid van extern beleid, is de directeur verantwoordelijk voor de coördinatie 

van alle externe contacten op landelijk niveau, zowel voor het bureau als voor afdelingen, 
commissies en bestuur.  

6.4. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
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Artikel 7.   AFDELINGEN 
 
7.1. Een afdeling staat onder leiding van een afdelingsbestuur dat bestaat uit ten minste drie 

personen die in een afdelingsledenvergadering bij meerderheid van stemmen worden 
gekozen voor vier jaar. Zij zijn ten hoogste twee maal terstond herkiesbaar; als er geen 
opvolger te vinden, nog een derde maal. In vacatures wordt door de afdelingsledenvergade-
ring binnen zes maanden voorzien. De afdelingsvoorzitter wordt in functie gekozen. De 
overige bestuursfuncties worden door het afdelingsbestuur in onderling overleg verdeeld. Tot 
deze overige functies behoren in elk geval die van afdelingssecretaris en die van 
afdelingspenningmeester. Naast de afdelingspenningmeester wordt uit het midden van het 
afdelingsbestuur nog een ander lid aangewezen, dat bij ontstentenis van de 
afdelingspenningmeester gelijke bevoegdheid heeft als deze penningmeester. 

7.2. Een afdelingsbestuur belegt ten minste eenmaal per jaar een afdelingsledenvergadering. In 
deze vergadering komen in elk geval de volgende zaken aan de orde: 
a) het afdelingsbestuur brengt verslag uit over de activiteiten die in het vorige kalenderjaar 

door de afdeling zijn verricht, en legt rekenschap en verantwoording af over het gevoerde 
beleid en beheer in dat kalenderjaar; 

b) de kascontrolecommissie brengt verslag uit over het in het vorige kalenderjaar gevoerde 
financiële beheer en adviseert de vergadering omtrent het al dan niet verlenen van 
decharge aan het afdelingsbestuur; 

c) het afdelingsbestuur presenteert de plannen en de begroting voor het nieuwe kalen-
derjaar; 

d) de kascontrolecommissie voor het nieuwe kalenderjaar wordt benoemd; 
e) indien nodig vindt de verkiezing van afdelingsbestuursleden plaats. 

7.3. Jaarlijks vóór 15 maart brengt het afdelingsbestuur aan het  bestuur schriftelijk verslag uit over 
de activiteiten die in het vorige jaar door de afdeling zijn verricht en legt het rekenschap en 
verantwoording af  over het gevoerde beleid  in de vorm van een jaarrekening en een 
jaarverslag.  Het bestuur stelt, na overleg met de afdelingen, een eenvoudig model vaststel 
voor het financieel verslag. 

7.4.  Het afdelingsbestuur van een afdeling die besluit zichzelf op te heffen, maakt afspraken met 
het bestuur over de procedure van opheffing Vrijwilligers van een opgeheven afdeling, die 
actief willen blijven, kunnen desgewenst onder een commissie of landelijk project worden 
geschaard. De financiële en materiële middelen van een opgeheven afdeling worden binnen 
drie maanden na afsluiting van het boekjaar overgedragen aan de vereniging. 

7.6. Bij samenvoeging of splitsing van afdelingen als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de 
statuten regelt het bestuur wat administratief noodzakelijk is. In geval van splitsing  worden de 
baten en bezittingen van de oorspronkelijke afdelingen naar evenredigheid toebedeeld aan de 
nieuw gevormde afdelingen, met inachtneming van de eventuele verplichtingen die aan baten 
of bezittingen zijn verbonden.  

7.7.  Afdelingsvoorzitters en/of -vertegenwoordigers komen één keer per jaar bijeen met een 
afvaardiging van het bestuur, de directeur en de vrijwilligersondersteuner voor een 
afstemmingsoverleg. 

 
 
Artikel 8.   FINANCIËLE VERHOUDING VERENIGING-AFDELING  
8.1. De leden betalen de door hen verschuldigde contributie aan de penningmeester. 
8.2. De penningmeester houdt per lid de administratie bij van de verschuldigde en van de 

ontvangen bedragen. 
8.3 De penningmeester draagt van de bedragen die hij jaarlijks ontvangt van de leden van een 

afdeling, een deel over aan de desbetreffende afdelingspenningmeester. 
8.4. De grootte van het deel, bedoeld in het vorige lid, bestaat uit de som van: 

a. een percentage van de contributie, ontvangen van de gewone leden en de huisgenootleden 
van de desbetreffende afdeling, dat door de algemene ledenvergadering voor alle afdelingen 
gelijkelijk wordt vastgesteld; en 
b. het totaal van de bedragen, ontvangen van de desbetreffende afdelingsleden, voor zover 
deze boven de verschuldigde contributies uitgaan 
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8.5. De penningmeester draagt binnen twee maanden na ontvangst ervan aan de desbetreffende 
afdelingspenningmeester de donaties, legaten en erfstellingen af die, al dan niet met een 
bepaalde bestemming, ten behoeve van een afdeling door hem zijn ontvangen. 

8.6. Bij het voeren van financieel beheer worden risico’s zoveel mogelijk beperkt en worden 
uitsluitend spaarvormen aangegaan zonder speculatief element of beleggingseffect. Bij het 
aangaan van een verplichting en/of betaling van bedragen boven de € 500,00 dienen twee 
leden van het afdelingsbestuur hun fiat te verlenen. 

 
Artikel 9.  COMMISSIES 
 
9.1. De leden van een commissie worden voor vier jaar door het bestuur benoemd uit de leden van 

de vereniging. De commissie kan worden aangevuld met extern deskundigen van buiten de 
vereniging. Commissieleden zijn ten hoogste tweemaal terstond herbenoembaar. De 
voorzitter van een landelijke commissie wordt in functie benoemd. Voorzitter en leden van de 
commissie worden door het bestuur geschorst en ontslagen.  

9.2. Een commissie brengt verslag uit aan het bestuur en legt rekenschap en verantwoording af 
over het gevoerde beleid en zendt daartoe jaarlijks de volgende stukken aan het bestuur: 
a. vóór 15 maart het verslag van de werkzaamheden over het vorige verenigingsjaar en de 
bijbehorende rekening en verantwoording; 
b. vóór 15 oktober het activiteitenplan voor het nieuwe verenigingsjaar en de bijbehorende 
begroting. 

9.3. Het bestuur stelt jaarlijks de budgetten vast voor de activiteiten van de commissies. 
9.4 Commissievoorzitters en/of -vertegenwoordigers komen ten minste twee keer per jaar bijeen 

met een afvaardiging van het bestuur, de directeur en de vrijwilligersondersteuner voor een 
afstemmingsoverleg. 

   
Artikel 10.    FINANCIELE COMMISSIE 
 
10.1 Er is een financiële commissie, bestaande uit vier tot acht leden. De commissie wordt 

bijeengeroepen door de voorzitter, na afstemming met de penningmeester en de directeur. 
Secretariële ondersteuning wordt verzorgd door het bureau. De taak van de commissie is bij 
te dragen aan het financiële beleid van de vereniging alsmede aan de voorbereiding van de 
financiële stukken en de financiële besluiten die in de ALV door het bestuur aan de orde 
worden gesteld. De commissie vervult deze taak door telkens in de periode, voorafgaand aan 
een gewone ALV, overleg te voeren met de penningmeester en de directeur en advies uit te 
brengen aan het bestuur. Het overleg wordt voorgezeten door de voorzitter van de commissie. 
Het bestuur stelt de commissie tijdig voorafgaande aan de ALV schriftelijk in kennis van wat 
het bestuur voornemens is met het uitgebrachte advies te doen. Het bestuur stelt de ALV 
voorafgaand aan de vergadering schriftelijk op de hoogte van de inhoud van het uitgebrachte 
advies en van zijn voornemens daaromtrent.  

10.2 De commissieleden doen hun werk (net als andere NVVS-vrijwilligers) onbezoldigd en kunnen 
een beroep doen op regelingen voor NVVS vrijwilligers (zie artikel 11.7).  

 
Artikel 11.   VRIJWILLIGERS 
 
11.1 Vrijwilligers vallen onder een afdeling, commissie of landelijk project. Individueel 

vrijwilligerswerk dat niet gebonden is aan een afdeling, commissie of landelijk project, is 
slechts toegestaan met instemming van het bureau  

11.2 Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij een positieve bijdrage leveren aan het werk en het 
aanzien van de vereniging. Het bestuur zorgt dat vrijwilligers geïnformeerd en zo nodig  
geschoold zijn.  

11.3 Vrijwilligers worden aangemeld bij het bureau en daar geregistreerd. Toelating tot en 
verwijdering uit het register zijn ter beoordeling van het bureau. 

11.4 In het jaarlijkse activiteitenplan,  bedoeld in artikel 15,derde lid, van de statuten, besteedt het 
bestuur in een afzonderlijk onderdeel aandacht aan de deskundigheidsbevordering van 
vrijwilligers, ter uitvoering van artikel 12, vierde lid, van de statuten. 
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11.5 Het bestuur geeft  vrijwilligers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen in de fase van 
beleidsvoorbereiding. De vorm wordt bepaald door het bestuur, maar omvat in ieder geval het 
afstemmingsoverleg, bedoeld in de artikelleden 7.7 resp. 9.4 en ten minste één jaarlijkse 
landelijke vrijwilligersbijeenkomst.”11.6 Vrijwilligers verplichten zich tot lidmaatschap van de 
NVVS.  

11.7 De huisregels voor vrijwilligers, zoals o.a. vergoedingen en verzekeringen, worden bekend 
gemaakt op www.nvvs.nl/vrijwilligers.  

11.8     Bij conflicten of verschillen van inzicht met een vrijwilliger over de invulling van diens taken, 
vindt overleg plaats tussen de vrijwilliger, de vrijwilligersondersteuner en de directeur. Als dat 
geen oplossing biedt, beslist het bestuur. 

 
Artikel 12. SLOTBEPALING 
 
12. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van 2 juli 2012. 
 

 
========================== 

 
 

Vastgesteld 2 juni 2012. 
In werking getreden 2 juli 2012. 

 
 
 


