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INLEIDING 
0.1  Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 22 van de statuten van de 

statutair te Woerden gevestigde vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid: ”Helpende Handen”, Vereniging langdurige zorg van 
de Gereformeerde Gemeenten (de Vereniging).  

0.2  Dit Reglement is een aanvulling op, en uitwerking van, bepalingen zoals 
opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de 
Vereniging. 

0.3 Met verwijzingen in dit Reglement naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen 
naar ‘zij’. 

0.4  Met verwijzingen in dit Reglement naar ‘statuten’ wordt bedoeld de statuten 
van de Vereniging. 

 
 

 
HOOFDSTUK I LEDEN EN LIDMAATSCHAP 

 
1. Aanmelding als lid, toelating tot het lidmaatschap en aanvang 

lidmaatschap 
1.1 Een schriftelijk verzoek tot aanmelding als gewoon lid geschiedt door middel 

van een aanmeldingsformulier (zoals onder meer via de website van de 
Vereniging kan worden verkregen en ingestuurd). Het aanmeldingsformulier 
kan ook telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd bij het bureau van de 
Vereniging.  
Aanmelding als gewoon lid is mogelijk voor natuurlijke personen die 
instemming betuigen met de grondslag en het doel van de Vereniging in het 
algemeen en mensen met een langdurige of levenslange beperking, hun 
ouders, overige familieleden en wettelijke vertegenwoordigers in het 
bijzonder. 
De toelating tot het lidmaatschap van de Vereniging door het bestuur blijkt uit 
het toezenden vanuit de Vereniging van een machtigingsformulier of factuur 
inzake betaling contributie. Indien het bestuur iemand niet als lid toelaat, doet 
zij daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie weken na ontvangst van 
het aanmeldingsformulier of de aanmelding, aan de betrokkene schriftelijk 
mededeling onder vermelding van de redenen die tot het besluit hebben 
geleid.  

1.2 Gedurende  vier weken na ontvangst van het afwijzingsbesluit zoals bedoeld 
in artikel 1.1 staat hiertegen voor de betrokkene beroep open bij de 
ledenraad.  

1.3 Het lidmaatschap begint op de eerste dag van de maand volgend op de 
maand waarin bevestiging van het lidmaatschap door of namens het bestuur 
aan verzoeker kenbaar is gemaakt. Dagtekening van de brief waarin hiervan 
mededeling wordt gedaan is hierbij doorslaggevend. Na betaling van de 
eerste contributie ontvangt het lid een bewijs van lidmaatschap waarin voor 
relevante documenten als statuten en het beleidskader wordt verwezen naar 
de website van de Vereniging. 
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1.4 De leden zijn verplicht bij verandering van woonadres daarvan onmiddellijk 
opgaaf te doen aan de administratie van de Vereniging. Bovendien moeten 
zij ten behoeve van de administratie desverlangd gegevens verstrekken 
welke voor de administratie en of het ledenregister noodzakelijk zijn. 

 
 
 
 
2. Contributie 
2.1 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door 

de ledenraad vastgesteld.  
2.2 De contributie van de Vereniging moet door de leden jaarlijks vóór één juni 

van het jaar waarop de contributieverplichting betrekking heeft worden 
voldaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval anders besluit.  

2.3 Bij lidmaatschap gedurende een deel van het jaar bedraagt de contributie 
voor iedere maand een twaalfde van de voor de betrokkene geldende 
jaarcontributie. 

2.4 Indien een lid zijn contributie niet tijdig heeft voldaan, kan (digitale) 
toezending van het Verenigingsmagazine SAMEN worden gestaakt en kan 
tot inning van de contributie worden overgegaan. Voor zover hieraan kosten 
zijn verbonden, komen deze voor rekening van het betrokken lid.  

2.5 Het niet betalen van nog verschuldigde contributie is voor het bestuur grond 
tot opzegging van het lidmaatschap van het betreffende lid. Van een 
dergelijke opzegging wordt het lid schriftelijk in kennis gesteld. Het bestuur 
gaat niet tot opzegging op deze grond over voordat het lid tweemaal op 
schriftelijke wijze tot betaling is aangemaand. Een lid van wie het 
lidmaatschap op grond van deze bepaling is opgezegd, kan weer als lid 
worden toegelaten wanneer deze de contributieschuld heeft voldaan. Het 
staat het bestuur vrij om de toelating te weigeren op grond van het 
betaalgedrag van het lid gedurende de jaren dat hij lid is geweest. 

 
3.     Financiële verplichtingen en lidmaatschapsrechten na einde         
     lidmaatschap 
3.1 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft het 

lid gehouden de financiële verplichtingen uit zijn lidmaatschap tot het tijdstip 
van de beëindiging van het lidmaatschap na te komen.  

3.2 Een lid dat door het bestuur uit het lidmaatschap is ontzet, is in de uitoefening 
van al zijn rechten uit het lidmaatschap geschorst, ook gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep bij de ledenraad.  

3.3 Een uit het lidmaatschap ontzet lid kan gedurende drie jaren na het definitief 
worden van het besluit tot ontzetting niet worden toegelaten als lid van de 
Vereniging. 

3.4 Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een dergelijke schorsing heeft 
tot gevolg dat het lid geen rechten uit het lidmaatschap kan uitoefenen. Een 
schorsing die niet binnen negentig dagen wordt gevolgd door een besluit tot 
beëindiging van het lidmaatschap, eindigt door het verlopen van die termijn. 

 

HOOFDSTUK II SEGMENTERING 
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4.  Segmenten 
4.1 Binnen de Vereniging wordt een viertal segmenten onderscheiden te weten: 

- doelgroepen; 
- aandachtsgebieden; 
- platforms; 
- reformatorische kerken.  

4.2 Het beleidskader van de Vereniging onderkent de aanwezigheid en het 
belang van voormelde segmenten. 

4.3 Als doelgroepen binnen de Vereniging worden onderscheiden: 
a. verstandelijk gehandicapten; 
b. lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken; 
c. mensen met psychiatrische problematiek; 
d. ouderen. 

4.4 Als aandachtsgebieden binnen de Vereniging worden onderscheiden: 

a. onderwijs; 
b. zorg en welzijn; 
c. werk en inkomen; 
d. vrije tijd en recreatie; 
e. gezin en familie; 
f. pastoraat en diaconaat. 

4.5     Als platforms binnen de Vereniging worden onderscheiden: 
a. afdelingen; 
b. contactgroepen; 
c. netwerken. 

4.6     Onder reformatorische kerken wordt verstaan: 
a. Christelijk Gereformeerde Kerk; 
b. Gereformeerde Gemeente; 
c. Gereformeerde Gemeente in Nederland; 
d. Hersteld Hervormde Kerk; 
e. Oud Gereformeerde Gemeente; 
f. Protestantse Kerk in Nederland (denominatie Gereformeerde Bond). 

 
 

 
HOOFDSTUK III PLATFORMS 

 
5.  Instelling, vorming en opheffing van platforms  
5.1 Het bestuur kan een platform instellen. Daarbij neemt het bestuur de 

volgende aspecten in overweging: 
 a.     het beoogd aantal leden van het betreffende platform; en 
 b.     de noodzaak tot vorming van een nieuw platform uit oogpunt van onder 

     meer herkenbaarheid. 
5.2 Bij de instelling bepaalt het bestuur: 

a. om welk soort platform het gaat (afdeling, contactgroep of netwerk); 
b. de naam van het platform; 
c. contactpersoon van het platform; 
d. doelstelling; 
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e. regionale of landelijke functie; 
f. tijdelijk of structureel platform. 

5.3     De Vereniging kent de volgende afdelingen: 
a. Amsterdam 
b. Capelle aan den IJssel 
c. De Bevelanden 
d. Den Haag 
e. Flakkee / Schouwen / Tholen 
f. Midden Nederland 
g. Noord Nederland 
h. Rotterdam 
i. Twente 
j. Veluwe 
k. Walcheren & Zeeuws Vlaanderen 
l. Werkendam 
m. Woerden 

5.4     De Vereniging kent de volgende contactgroepen: 
a. Autisme 
b. Down syndroom 
c. Epilepsie 
d. Gedragsproblemen 
e. Lichamelijke handicap Zuidwest Nederland 
f. Lichamelijke handicap Centraal Nederland 
g. SBO / PRO ouders 
h. SBO / PRO jongeren 
i. Schisis 
j. Spina Bifida 
k. Syndroom van Turner 

5.5     De Vereniging kent de volgende netwerken: 
 

 a. [nog nader in te vullen / vorm te geven] 
  

 
6. Platformbestuur respectievelijk platformcoördinator 
6.1 De leden van een platform benoemen buiten vergadering uit hun midden een 

platformbestuur respectievelijk platformcoördinator, met inachtneming van 
hetgeen staat vermeld in artikel 8.3 van de statuten en voorts op de wijze 
zoals nader omschreven in Bijlage I bij dit Reglement.  

6.2 Een platformbestuur respectievelijk platformcoördinator is in ieder geval 
verantwoordelijk voor: 
a. het vormen van een herkenbaar profiel naar platformleden en potentiële 

platformleden; 
b. het vaststellen van een jaarlijks werkplan voor het desbetreffende 

platform. Dit werkplan is een concrete vertaling ten behoeve van dat 
platform van de gestelde doelen vanuit het jaarlijkse beleidsplan, zoals 
goedgekeurd door de ledenraad; 

c. de bevordering van de onderlinge sociale verhouding van de leden; 
d. het organiseren van activiteiten voor de leden van het platform; 
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e. het vaststellen van een reglement ten behoeve van het goed functioneren 
van het desbetreffende platform. Een dergelijk reglement mag geen 
bepalingen bevatten die strijdig zijn met artikelen in de statuten en/of dit 
Reglement. 

6.3 Een platform kent geen rechtspersoonlijkheid. Een platformbestuur 
respectievelijk platformcoördinator is derhalve niet bevoegd de Vereniging te 
vertegenwoordigen, tenzij door het bestuur van de Vereniging een daartoe 
strekkende volmacht is verleend. 

6.4 Platformbesturen respectievelijk platformcoördinatoren die in strijd handelen 
met de bepalingen van de statuten en de reglementen van de Vereniging of 
weigeren besluiten van daartoe bevoegde organen uit te voeren kunnen 
daarvoor door het bestuur ter verantwoording worden geroepen. Een blijvend 
verschil van mening wordt conform artikel 23.1 van de statuten gemeld aan 
de klachten- en geschillencommissie, waarna artikel 23.2 in werking treedt.  

 
 
 

HOOFDSTUK IV BENOEMING BESTUURDERS  
 
7.     Kwaliteitseisen bestuurders 
  Uitsluitend gewone leden kunnen worden toegelaten tot de hierna te 

omschrijven kandidaatstellingsprocedure. Daarbij geldt voor iedere 
kandidaat-bestuurder dat deze: 
a. vanaf het moment van diens benoeming als bestuurder tot het moment 

van defungeren geen deel uitmaakt van de klachten- en 
geschillencommissie van de Vereniging; 

b. vanaf het moment van diens benoeming als bestuurder tot het moment 
van defungeren geen deel uitmaakt van de ledenraad van de Vereniging.  

 
 

8.     Selectiecommissie 

8.1  De ledenraad stelt ten behoeve van het waarborgen van de kwaliteit van het 
bestuur als geheel alsmede de kwaliteit van de afzonderlijke bestuurders 
een selectiecommissie in, belast met de coördinatie van de invulling van de 
vacatures in het bestuur.  

8.2 De selectiecommissie wordt gevormd door vier personen, met dien verstande 
dat: 
a. aan twee personen de kwaliteitseis wordt gesteld dat zij deel uit maken 

van het bestuur, waaronder de voorzitter; 
b. aan twee personen de kwaliteitseis wordt gesteld dat zij deel uit maken 

van de ledenraad.  
 De voorzitter van het bestuur fungeert als voorzitter van de 

selectiecommissie. De directeur fungeert als secretaris van de 
selectiecommissie. 

8.3 Een conform het bepaalde  in artikel 9 lid 3 van de statuten voorgestelde 
kandidaat kan door de selectiecommissie als geschikt worden aangemerkt 
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met instemming van ten minste drie van de vier leden van de 
selectiecommissie. 

 De directeur heeft binnen de selectiecommissie geen stemrecht doch 
uitsluitend een adviserende stem. 

8.4 De selectiecommissie werkt onder strikte geheimhouding en volgens hetgeen 
in dit hoofdstuk is bepaald. 

 

9.     Profielschets en sollicitatie 

9.1 De aandachtspunten met betrekking tot de van een bestuurder gevraagde 
deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin - in overleg met het 
bestuur - opgesteld door de selectiecommissie in de vorm van een 
profielschets. Bij het opstellen van de profielschets wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met een werkbare toetsing zoals is bedoeld in artikel 9.3 
sub d. De profielschets wordt ter vaststelling voorgelegd aan de ledenraad.  

9.2 Vacatures in het bestuur worden - vergezeld van een door de ledenraad 
vastgestelde profielschets - per post, per mailbericht en/of via de website van 
de Vereniging door de directeur aan leden bekend gemaakt. De 
bekendmaking gaat vergezeld van een aankondiging van de termijnen 
betrekking hebbende op het stellen van kandidaten om in de vacatures te 
voorzien.  

9.3 Kandidaten kunnen binnen de aangekondigde termijn schriftelijk worden 
voorgedragen bij de directeur onder de volgende bepalingen: 
a. ten aanzien van kandidaten die worden gesteld op voorstel van het 

bestuur of de ledenraad geldt dat een document wordt meegezonden 
waaruit van instemming door het betreffende orgaan met het voorstel 
blijkt; 

b. ten aanzien van kandidaten die worden gesteld op voorstel van ten 
minste vijfentwintig gewone leden geldt dat een document wordt 
meegezonden waaruit blijkt van de namen van die leden, hun adres en 
ieders handtekening; 

c. ten aanzien van alle voordrachten geldt dat daarbij moet worden vermeld 
tot welk(e) platform(s) de voorgedragen kandidaat behoort; 

d. ten aanzien van alle voordrachten geldt dat daarbij moet worden vermeld 
tot in hoeverre de voorgedragen kandidaat past binnen de profielschets; 

e. ten aanzien van alle voordrachten geldt dat deze vergezeld gaat van een 
document waaruit blijkt van de personalia en het curriculum vitae van de 
betreffende kandidaat; 

f. ten aanzien van alle voordrachten geldt dat deze vergezeld gaat van een 
verklaring van de betreffende kandidaat dat deze instemt met diens 
kandidaatstelling; 

g. een kandidaatsstelling die niet voldoet aan de vereisten uit dit artikel 
wordt door de directeur aan de afzender geretourneerd.   

9.4 Door of namens de selectiecommissie wordt beoordeeld of een 
voorgedragen kandidaat voldoet aan alle hiervoor in dit artikel gestelde 
voorwaarden. Indien dat niet het geval is, wordt de betreffende kandidaat 
daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na 
sluitingsdatum van de kandidaatstellingsprocedure bij aangetekend schrijven 
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op de hoogte gebracht. Indien de betreffende kandidaat zich niet kan vinden 
in het oordeel van de selectiecommissie, is hij gerechtigd het geschil conform 
artikel 23 van de statuten voor te leggen aan de klachten- en 
geschillencommissie.  

9.5 De selectiecommissie zorgt voor het opstellen van een lijst waarop alle 
kandidaten staan vermeld die zijn voorgedragen met inachtneming van 
hetgeen hiervoor in artikel 7 en 9 staat vermeld. 

9.6 De kandidaten als bedoeld onder 9.5 én die passen in het profiel als 
bedoeld in 9.1, worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de 
selectiecommissie om hun sollicitatie nader toe te lichten. 

9.7 Op basis van deze gesprekken stelt de selectiecommissie een definitieve 
kandidatenlijst op. De betreffende kandida(a)t(en) word(t)(en) in kennis 
gesteld van de formele kandidaatstelling. Voor zover een persoon niet op 
deze lijst wordt geplaatst, wordt deze daarvan door de secretaris van de 
selectiecommissie schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld, 
alvorens de formele kandidatenlijst bekend wordt gemaakt. Uitgangspunt is 
echter dat iedere kandidaat die voldoet aan de formele vereisten en die past 
binnen de profielschets op de definitieve kandidatenlijst wordt geplaatst. 

9.8 De definitieve kandidatenlijst wordt door de selectiecommissie 
gepresenteerd aan het bestuur en de ledenraad tijdens een gecombineerde 
vergadering met een formeel verslag van de gevolgde procedure, een en 
ander met in achtneming van artikel 38 van dit Reglement. Deze lijst gaat 
vergezeld van een niet bindende voordracht van de selectiecommissie. 

 
 
10. Verkiezing 
 Indien en zodra het aantal kandidaten het aantal vacatures overstijgt, vindt in 

een vergadering van ledenraad per vacature een schriftelijke stemming 
plaats. 

 
 
11. Stemprocedure 
11.1 Ieder lid van de ledenraad kan per vacature ten hoogste één stem uitbrengen.  
11.2 Een lid van de ledenraad kan een ander lid van de ledenraad machtigen om 

namens hem een stem uit te brengen. Een machtiging dient schriftelijk - 
waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager - te worden 
verleend, voorzien van dagtekening en de naam van volmachtgever en 
gevolmachtigde. Een papieren volmacht is voorzien van een handtekening 
van volmachtgever. De machtiging wordt desgewenst overlegd aan de 
directeur. 

 
 
12. Begeleiding stemming 
12.1 De directeur (bege)leidt de stemprocedure. 
12.2 De directeur verzorgt of ziet toe op het verzamelen en tellen van de 

stemformulieren en stelt voorts een kort verslag op van de telling waaruit 
blijkt hoeveel stemmen er op de respectieve kandidaten zijn uitgebracht.  
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13.     Bepaling van de uitslag van de stemming 
13.1 De kandidaat die de meeste stemmen op zich weet te verwerven wordt door 

de ledenraad in de betreffende vacature benoemd. 
13.2 Indien twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen verwerven wordt 

overeenkomstig artikel 10 en 11 een nieuwe stemprocedure gehouden 
tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verworven. 

13.3 Alle kandidaten ontvangen zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht over de 
uitslag. De directeur is gemachtigd alle kandidaten telefonisch op de hoogte 
te brengen. De uitslag van de telling wordt gepubliceerd in het 
Verenigingsmagazine SAMEN en op de website van de Vereniging. 

 
 
14.     Benoeming bestuurder 
 Formele benoeming van de bestuurders geschiedt door de ledenraad op 

basis van de uitslag zoals vastgesteld door de directeur. 
 

 
15. Benoeming in enkele tussentijdse vacature en tussentijdse benoeming 

voltallig bestuur 
15.1 Bij tussentijdse benoeming van een bestuurder tengevolge van het ontstaan 

van een tussentijdse vacature geschiedt de benoeming uit de kandidaat-
leden die bij de laatst gehouden verkiezing niet zijn benoemd, maar op wie 
wel tenminste één stem is uitgebracht, met dien verstande dat degene, op 
wie het grootste aantal stemmen is uitgebracht zal worden benoemd en 
vervolgens degene, op wie de op één na meeste stemmen zijn uitgebracht 
en zo vervolgens. Als op deze wijze geen invulling van een zetel mogelijk is, 
wordt alsnog zo spoedig mogelijk een schriftelijke verkiezing uitgeschreven 
voor nieuwe kandidaten voor deze ene zetel. 

15.2 Bij tussentijds aftreden van het hele bestuur wordt tussentijds een verkiezing 
uitgeschreven volgens de geldende procedure voor nieuwe kandidaten, 
binnen een maand na aftreden van het bestuur. 

 

 
HOOFDSTUK V BESTUUR ALGEMEEN  

 
16. Taken en bevoegdheden van het bestuur 
16.1 Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging, hetgeen onder 

meer betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor het realiseren van de 
doelstellingen van de Vereniging, de strategie en het beleid. Het bestuur legt 
hierover verantwoording af aan de ledenraad. 

16.2 De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vereniging berust bij het 
bestuur als collectief. Individuele leden van het bestuur kunnen in het 
bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, 
onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur als geheel.  
Het bestuur blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze 
zijn voorbereid door individuele leden van het bestuur en/of de directeur. 
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16.3 Het bestuur laat zich bij het vervullen van zijn taak bijstaan door een 
directeur die is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de 
Vereniging.  

 De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en is in het bijzonder 
belast met: 
a. de leiding van de werkorganisatie van de Vereniging; 
b. voorbereiding van het door de ledenraad goed te keuren beleid 

(beleidsplan); 
c. de uitvoering van het door de ledenraad goedgekeurde beleid; 
d. de zorg voor de beleidsontwikkeling; 
e. toezicht op het functioneren van platforms en commissies; 
f. het zorg dragen voor het goed functioneren van de organisatie; 
g. de handhaving en naleving van de statuten en dit Reglement; 
h. het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het financiële beleid; 
i. vertegenwoordiging van het bestuur in externe overleggen en 

samenwerkingsverbanden; 
j. het - in overleg met de voorzitter van het bestuur - (doen) uitschrijven en 

voorbereiden van de ledenraad en de vergaderingen van de ledenraad; 
k. het - desgewenst - zorg dragen voor het (doen) uitschrijven en 

voorbereiden van de vergaderingen van de commissies van de 
Vereniging. 

16.4 Het bestuur en de directeur dienen primair het belang van de Vereniging in 
relatie tot de  maatschappelijke functie van de Vereniging en maken bij de 
beleidsvorming respectievelijk uitvoering daarvan een evenwichtige 
afweging van de belangen van allen die bij de Vereniging betrokken zijn. 

 De bestuurders en de directeur zijn zich bewust van hun 
verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en 
zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de 
reputatie van de Vereniging schaden. 

 De directeur bevordert dat medewerkers van de Vereniging zich eveneens 
volgens deze norm gedragen. 

16.5 Ieder lid van het bestuur heeft te allen tijde recht op inzage in, en controle 
van, de boeken en de financiële positie van de Vereniging. Tevens laat het 
bestuur verplicht jaarlijks een accountantsonderzoek instellen. De 
penningmeester is in het kader van dit artikel steeds gehouden alle gewenste 
medewerking te verlenen en inlichtingen te verstrekken. 

16.6 Aan het bestuur komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

16.7 Nadere bepalingen inzake het functioneren van de directeur worden 
vastgelegd in het directiereglement (Bijlage 2 bij dit Reglement ). 

 
 
17.     Vergaderingen van het bestuur en besluitvorming 
17.1 De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen en draagt met de overige 

leden van het bestuur zorg voor de uitvoering van de daarin vermelde 
besluiten.  

17.2 De voorzitter en de directeur dragen zorg voor het (doen) uitschrijven en 
voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur. 
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17.3 De directeur is belast met het voeren van de correspondentie en het (doen) 
verzorgen van de notulen van de vergaderingen van het bestuur. 

17.4  De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij 
unanimiteit worden genomen.  

17.5  Het bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid 
van het bestuur  in het bijzonder verantwoordelijk is,  indien dat lid niet ter 
vergadering aanwezig is of anderszins in de gelegenheid is gesteld diens 
mening te uiten. 

 

 
18.     Openbaarheid en belangenverstrengeling 
18.1 Iedere bestuurder betracht openheid over diens eventuele nevenfuncties 

voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op diens 
functioneren als bestuurder. Eventuele nevenfuncties van bestuurders 
worden vermeld in het jaarverslag van de Vereniging. 

18.2 Iedere bestuurder zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn 
persoonlijke belangen en de belangen van de Vereniging. Ook elke schijn 
van belangenverstrengeling tussen de Vereniging en een bestuurder zelf 
wordt vermeden. 

18.3 Een bestuurder behaalt persoonlijk geen materiële voordelen uit transacties 
of andere handelingen die hij namens de Vereniging verricht. Evenmin 
verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij 
transacties namens de Vereniging verricht. 

 
19.     Openheid en verantwoording 
19.1 Het bestuur draagt er zorg voor, dat de activiteiten van de Vereniging 

bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, 
inzichtelijk zijn en verantwoord worden. 

19.2 Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de ledenraad en de 
hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening. 

19.3 Het bestuur biedt openheid over het beleid, en de prestaties van de 
Vereniging. Het bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat, 
verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open 
voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden.  

 
HOOFDSTUK VI LEDENRAAD  

 
20.     Kwaliteitseisen (kandidaat-) leden van de ledenraad 
 Uitsluitend gewone leden kunnen als lid van de ledenraad worden benoemd. 

Daarbij geldt voor ieder (kandidaat-) lid dat deze: 
a. geen deel uitmaakt van de klachten- en geschillencommissie; 
b. geen deel uitmaakt van het bestuur van de Vereniging; 
c. betrokkenheid heeft bij ten minste één van de onder 4.4 omschreven 

aandachtsgebieden.  

 
21. Voordracht kandidaten ledenraad 
21.1 De directeur maakt via het Verenigingsmagazine SAMEN en de website van 

de Vereniging aan de leden bekend tot welke datum kandidaten voor de 
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ledenraad kunnen worden voorgedragen.  
21.2 Ter aanvulling op artikel 16 van de statuten geldt dat een kandidaat: 

a. een document moet overleggen waaruit blijkt van de namen van 
tenminste tien gewone leden die de kandidatuur steunen, onder 
vermelding van hun adres en ieders handtekening, respectievelijk 
waaruit blijkt van de voordracht van het bestuur of de ledenraad; 

b. moet aangeven welke doelgroep als omschreven onder 4.3 hij 
vertegenwoordigd; 

c. bij welk aandachtsgebied hij is betrokken; 
d. of hij deel uitmaakt van een platformbestuur en zo ja, welk bestuur; 
e. van welke reformatorische kerk hij lid is. 

 
 
22. Stemprocedure en benoeming ledenraad 
22.1 De directeur draagt zorg voor toezending aan alle stemgerechtigde leden van 

gewaarmerkte stemformulieren waarop alle kandidaten voor de ledenraad 
die voldoen aan de gestelde vereisten in alfabetische volgorde staan 
vermeld. Het stemformulier gaat vergezeld van enige relevante informatie 
over de kandidaten al dan niet in de vorm van een beknopt curriculum vitae. 
Op het stemformulier en/of in een begeleidend document wordt duidelijk 
vermeld hoe het stemformulier moet worden ingevuld, alsmede de uiterlijke 
datum en de wijze waarop het stemformulier moet worden geretourneerd. 

22.2 Ten aanzien van de stemprocedure zijn de artikelen 11 en 12 van dit 
Reglement van overeenkomstige toepassing. 

22.3 De uitslag van de verkiezing wordt als volgt bepaald: 
a. De directeur deelt de kandidaten in per doelgroep als omschreven in 

4.3. Per doelgroep wordt de kandidaat die de meeste stemmen op zich 
weet te verwerven als lid van de ledenraad benoemd. 

b. De directeur deelt de kandidaten in per aandachtsgebied als 
omschreven in 4.4. Per aandachtsgebied wordt de kandidaat die de 
meeste stemmen op zich weet te verwerven als lid van de ledenraad 
benoemd. 

c. De directeur deelt de kandidaten in per reformatorische kerk als 
omschreven in 4.6. Per kerk wordt de kandidaat die de meeste 
stemmen op zich weet te verwerven als lid van de ledenraad benoemd. 

d. In het geval dat een kandidaat als lid van de ledenraad wordt benoemd 
op grond van het hiervoor onder a. en/of b. en/of c. bepaalde, geldt dat 
geen andere kandidaat op grond van die bepalingen in de ledenraad 
kan worden benoemd.  

 Indien twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen verwerven 
beslist het lot, of - in het geval een van de kandidaten wordt verkozen 
op meer dan één van de hiervoor in dit artikel omschreven gronden - 
geschiedt de verkiezing zodanig dat zoveel mogelijk kandidaten met de 
hoogst aantal gelijke stemmen in de ledenraad wordt verkozen op 
grond van het bepaalde onder a. tot en met c. 

e. Na vaststelling van het aantal kandidaten dat is verkozen op grond van 
hetgeen hiervoor in dit lid staat vermeld, worden ter vervulling van de 
overige vacatures de nog niet verkozen kandidaten op volgorde van het 
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aantal stemmen dat iedere kandidaat op zich heeft weten te verwerven, 
op een lijst geplaatst.  

 De kandidaten met de meeste stemmen worden vervolgens als lid van 
de ledenraad benoemd. Indien twee of meer kandidaten een gelijk 
aantal stemmen verwerven beslist het lot (of anders). 

22.4 Alle kandidaten ontvangen zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht over de 
uitslag. De directeur is gemachtigd alle kandidaten telefonisch op de hoogte 
te brengen. De uitslag van de telling wordt gepubliceerd in het 
Verenigingsmagazine SAMEN en op de website van de Vereniging. 

22.5 Formele benoeming van de leden van de ledenraad geschiedt door de 
ledenraad op basis van de uitslag zoals vastgesteld door de ledenraad. 

 

 
23. Procedure bij tussentijds aftreden van de voltallige ledenraad 

Bij tussentijds aftreden van de voltallige ledenraad wordt een schriftelijke 
verkiezing uitgeschreven voor een nieuwe ledenraad volgens de procedure 
als omschreven in artikel 16 van de statuten en in dit hoofdstuk VI, binnen 
een maand na het aftreden van de ledenraad.  

 
24.    Taken en bevoegdheden van de ledenraad 
24.1 De ledenraad is, naast de uit de wet en de statuten voortvloeiende taken en 

bevoegdheden, belast met:  
a. de goedkeuring op hoofdlijnen van het algemeen beleid van de 

Vereniging, dat vooral is gericht op de sturing en profilering van de 
Vereniging in algemene zin; 

b. bespreking van het door het bestuur voorgestane en gevoerde beleid; 
c. de goedkeuring van de jaarlijkse begroting zoals opgesteld door of 

namens het bestuur; 
d. bespreking en evaluatie van het functioneren van de platforms; 
e. de behandeling en indien van toepassing goedkeuring van voorstellen 

van het bestuur; 
f. vaststelling van de jaarrekening; 
g. de benoeming, schorsing en ontheffing uit de functie van leden van het 

bestuur; 
h. bespreking van Vereniging-brede aangelegenheden, waaronder de 

voorbereiding van de ledenraadvergaderingen als bedoeld in artikel 
16.10 van de statuten; 

i. alle overige zaken voor zover deze in de wet, statuten of huishoudelijk 
reglement zijn voorbehouden aan de ledenraad. 

24.2 De voorzitter van de ledenraad fungeert als eerste aanspreekpunt voor het 
bestuur en de directeur. 

24.3 Van een lid van de ledenraad wordt verwacht dat deze zoveel mogelijk 
aanwezig is bij ledenraadvergaderingen. Indien dat niet het geval is wordt hij 
daartoe - al dan niet op verzoek van de voorzitter van het bestuur - ter 
verantwoording geroepen door de voorzitter van de ledenraad. Indien het de 
voorzitter van de ledenraad betreft, wordt deze daartoe ter verantwoording 
geroepen door de voorzitter van het bestuur.  
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25. Ledenraadvergadering 
 De ledenraad komt in principe uitsluitend in vergadering bijeen op de 

momenten als bedoeld in artikel 16.10 van de statuten.  
 
 
26. Informatievoorziening 
26.1 De directeur verschaft de ledenraad ter voorbereiding op de gecombineerde 

vergaderingen tijdig alle noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van 
de ledenraad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de 
Vereniging die dit lid van de ledenraad verlangt. 

26.2 De ledenraad is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging. 

26.3 De ledenraad kan zich - na overleg met de directeur - voor rekening van de 
Vereniging in de uitoefening van haar taak doen bijstaan door één of meer 
deskundigen. 

26.4 In verband met het bepaalde in dit artikel ontvangt de ledenraad steeds de 
agenda en notulen van de (zelfstandige) vergaderingen van het bestuur, met 
dien verstande dat het bestuur passages in de notulen, handelende over 
personen, uit overwegingen van discretie kan achterhouden. 

 
 

 
HOOFDSTUK VII KLACHTEN EN GESCHILLEN 

 
27. Klachten- en geschillencommissie 
27.1 De behandeling van klachten en geschillen binnen de Vereniging geschiedt - 

conform de artikelen 23 en 24 van de statuten - vanuit de klachten- en 
geschillencommissie.  

27.2 Leden van de klachten- en geschillencommissie worden - al dan niet op 
voordracht - benoemd door de ledenraad voor een periode van vier jaar.  

27.3 Al hetgeen overigens betrekking heeft op de behandeling van klachten en 
geschillen, de werkwijze van de klachten- en geschillencommissie, een en 
ander in de meest brede zin van het woord, wordt  nader vastgelegd in het 
door de ledenraad vast te stellen Klachtenregeling Helpende Handen. 

 
 
 

HOOFDSTUK VIII BESCHIKKING EN BEHEER GELDEN 
 
 
 
28.     Bewaring waardepapieren 
 De waardepapieren, toebehorende aan de Vereniging, worden bewaard bij 

een door het bestuur aan te wijzen bank, op zodanige wijze, dat voor elke 
wijziging in het bezit, naast de handtekening van de directeur de 
handtekening nodig is van de voorzitter en/of penningmeester. 

 
29. Geldmiddelen 
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 De geldmiddelen van de Vereniging moeten op een rekening ten name van 
de Vereniging worden gestort bij door het bestuur aan te wijzen bank die als 
kredietinstelling is geregistreerd ingevolge de Wet op het financieel toezicht. 

 
30. Beschikking over de geldmiddelen 

Over de geldmiddelen die in kas zijn en op rekeningen staan kan de directeur 
alleen beschikken, met dien verstande dat de som van beide saldi niet hoger 
mag zijn dan voor een doelmatig financieel beheer wordt gevergd. 

 
31. Aan- en verkoop van effecten 

Voor iedere aan- of verkoop van effecten of andere waardepapieren is 
toestemming van het bestuur nodig. Het saldo van de rekeningen wordt 
zoveel mogelijk rentegevend belegd.  

 
32. Financieel toezicht 

De ledenraad beoordeelt jaarlijks het financieel beleid van het bestuur en 
brengt daaromtrent op verzoek van het bestuur advies uit. De ledenraad laat 
zich hierin bijstaan door de penningmeester en de directeur. 

 
 
 

HOOFDSTUK IX VERENIGINGSMAGAZINE SAMEN 
 
33. Verenigingsmagazine SAMEN 
33.1 De Vereniging geeft een verenigingsmagazine uit onder de naam ‘SAMEN’. 

De redactie van SAMEN bestaat uit een aantal redactieleden onder 
eindverantwoordelijkheid van een hoofdredacteur. 

33.2 De leden van de redactie zijn medewerkers van het bureau of vrijwilligers van 
de Vereniging en worden  benoemd en ontslagen door de directeur. 

33.3 Benoeming van de hoofdredacteur geschiedt voor een periode van drie jaar, 
met de mogelijkheid tot herbenoeming voor eenzelfde periode. 
(Her)Benoeming van de hoofdredacteur geschiedt door het bestuur. 

 
34. Opnemen van verslagen in het Verenigingsmagazine SAMEN 
34.1 In het Verenigingsmagazine SAMEN kunnen worden opgenomen artikelen 

over de toestand, werkzaamheden en voornemens van de Vereniging, haar 
platforms en in het algemeen alles wat de ledenraad, het bestuur of de 
directeur wenselijk achten. Daarnaast kunnen worden opgenomen artikelen, 
referaten, commentaren, ingezonden stukken en berichten indien de redactie 
deze daartoe geschikt acht. 

34.2 Bij weigering door de redactie bestaat de mogelijkheid van beroep door de 
auteur van het document bij het bestuur. 

 
 
35. Begroting voor het Verenigingsmagazine SAMEN 

De begroting voor het Verenigingsmagazine SAMEN maakt deel uit van de 
begroting van de Vereniging en wordt als zodanig goedgekeurd door de 
ledenraad. 
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36. Abonnement 

De leden van de Vereniging ontvangen uit hoofde van hun lidmaatschap het 
Verenigingsmagazine SAMEN.  
 
 

 

HOOFDSTUK X CONGRES 
 
37. Congres 

Er wordt naar gestreefd om ten minste eenmaal per jaar ten behoeve van alle 
gewone leden een congres van de Vereniging te houden waarop 
platformoverstijgende thema’s aan de orde komen en discussie en 
meningsvorming kan plaatsvinden.  

 
 

HOOFDSTUK XI DIVERSEN 

 
38. Integriteit 
 Iedere bestuurder, lid van de ledenraad of lid van een commissie verbindt 

zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van voormelde organen als ook daarna 
op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van 
gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de Vereniging, die het lid als 
zodanig ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn taken 
en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks 
bij wet verplicht is. Het is een lid van voormelde organen wel toegestaan 
mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan de overige 
leden van het orgaan waarvan hij deel uitmaakt(e).  

 
39.  Wijziging  

Dit Reglement kan van tijd tot tijd door de ledenraad worden gewijzigd. 
Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt ter zake overleg plaats 
met het bestuur.  

 
40.  Interpretatie  

In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van 
enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van het 
bestuur daaromtrent beslissend.  

 
 
41. Toepasselijk recht en jurisdictie  

Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse 
rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met 
dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de 
beëindiging van dit Reglement) te beslechten.  

 
42.  Partiële nietigheid  
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Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast 
dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan.  

 
43.  Vaststelling 

Dit Reglement is laatstelijk vastgesteld door de ledenraad van de Vereniging, 
in vergadering bijeen te Woerden op 1 juni 2015. 

 


