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Geachte leden, 

Graag wil het bestuur u een voorstel voorleggen voor een nieuw statuut en huishoudelijk reglement. Het is goed om als 

vereniging regelmatig je statuten op actualiteit te beoordelen, en de laatste keer was in 2009. 

 

Statuten zijn, samen met het huishoudelijk reglement, de basis van elke vereniging en dus ook de basis van onze vereniging. 

De vereniging zijn wij, de leden samen. Daarom is het goed om u duidelijk te maken wat er veranderd is en toe te lichten 

waarom het bestuur deze wijzigingen belangrijk vindt. 

 

Mocht u vragen en opmerkingen hebben, dan kunt u deze alvast met het bestuur delen via statuten@vhmf.nl.  
 

Het bestuur stelt voor om de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement bij de eerstvolgende ALV op 23 april 

2019 goed te keuren.  

 

Een paar aanvullende opmerkingen willen wij maken. Volgens de huidige statuten is een 2/3e meerderheid in de ALV vereist 

voor een wijziging van de statuten; de ingangsdatum is na passeren bij de notaris. Het huishoudelijk reglement geeft aan dat 

voor een wijziging een besluit van de ALV vereist is, waarin een ingangsdatum wordt genoemd. 
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Algemene toelichting wijzigingen: 

 

De wijzigingen zijn onder te verdelen in 2 groepen: 

- Enerzijds is er sprake van regulier onderhoud. We hebben gekeken naar leesbaarheid, actualiteit van begrippen en 

beschrijven van werkelijkheid. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in het vervallen van alle verwijzingen van het begrip “leden van 

verdienste”, het vervallen van de acceptgirokaart en het introduceren van de diverse digitale mogelijkheden. 

- Anderzijds hebben we vanuit een veranderend toekomstperspectief een aantal meer ingrijpende beslissingen genomen. 

Deze zijn verwerkt in concrete tekstvoorstellen. 

 

Deze meer ingrijpende onderwerpen zijn: 

- Als gevolg van de aanstaande invoering van de WNRA moeten we de mogelijkheid openhouden om als een cao-partij te 

kunnen optreden. Dit leidt er meteen toe dat de begrippen ‘rechtsbijstand’ en ‘belangenbehartiging’ beter zijn beschreven. 

Ook is duidelijk gemaakt dat we ons voor de collectieve belangenbeharting in beginsel verbinden aan een koepel. Zie 

hiervoor art. 3 statuten 

 

- Criteria Lidmaatschap: De afhankelijkheid van een indeling in Hoofdgroep Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren 1984 is 

vervallen. We willen nu duidelijk maken waar onze focus ligt; het Vak. De doelgroep blijft wel het WO-niveau. Zie art. 4 

statuten  

 

- Doel en positie afdeling: Meest herkenbare is dat we het begrip afdeling hebben verbreed. Naast geografische afdelingen 

kunnen nu ook afdelingen op elk ander aspect worden gevormd. Denk bijvoorbeeld aan V/jong of V/AWR. 

Daarnaast is duidelijk gemaakt dat een afdeling geen eigen (vorm van een) vereniging is. Hierover bestond onduidelijkheid. 

De besturen worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van de verenigingsdoelstellingen in hun afdeling. 
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Overzicht belangrijkste wijzigingen per artikel Statuten: 

 

Artikel 1 

plaats van vestiging is plaats van notaris. Wordt later bekend. 

 

Artikel 2 

geen wijzigingen 

 

Artikel 3 

- Bestaande tekst is lid 1 geworden.  

- toegevoegd leden 2-5 

lid 2: definitie belangenbehartiging en onderscheid individueel, collectief en professionele ontwikkeling 

lid 3: instellen reglement Rechtsbijstand en Advies 

lid 4: collectieve belangbehartiging door periodiek gesprek met bewindspersonen 

lid 5a: (laten) afsluiten cao (WNRA vereiste) 

lid 5b: veilig stellen toegang departementaal georganiseerd overleg 

lid 6: beleid dat we in beginsel ons laten vertegenwoordigen door een koepel of vakcentrale 

 

Artikel 4 

- lid 1: lid van verdienste is vervallen. 

- lid 2: kenmerkend element is werkzaam zijn, gaan zijn, willen zijn op WO-niveau 

- lid 3: vereenvoudigen 

- lid 4: vereenvoudigen, verwijzen naar huishoudelijk reglement 

- lid 5: vervallen 

- lid 6: hernummeren naar lid 5 

- lid 7: hernummeren naar lid 6 

- lid 8: hernummeren naar lid 7, “leden van verdienste” vervallen 

- lid 9: hernummeren naar lid 8 

 

Artikel 5 

- lid 2: toevoeging digitale mogelijkheden 

- lid 3: toevoeging digitale mogelijkheden: uiterste datum opzegging toegevoegd 

-  lid 8: duidelijker gemaakt dat situatie per 1 januari de betalingsverplichting voor het hele jaar bepaald 

 

Artikel 6 

Toegevoegd dat Ere-leden geen contributie hoeven te betalen. Dit komt uit huishoudelijk reglement, daar weggehaald. 

 

Artikel 7 

- lid 2: Penningmeester als te benoemen functie toegevoegd. Maakt duidelijk welke essentiële functies er zijn. 

“leden van verdienste” geschrapt. 

- lid 4: geschrapt 

- leden 5-13 worden hernummerd naar 4-12 

- oud lid 6: Tekst was onduidelijk bij samenloop bestuurslidmaatschap en –functie. Tevens de ALV meer 

mogelijkheden gegeven in beoordeling wel/niet verlengen. 

- oud lid 8: gemoderniseerd. 

- oud lid 10: verwijzing naar lid 2 toegevoegd. Legt verplichting vervulling vast, omdat we geen maximaal aantal 

bestuursleden hebben is begrip “vacature” onduidelijk. 

- oud lid 13: onduidelijkheid over gemandateerde bestuursleden weggenomen. 

 

Artikel 8 

- lid 1: begrip “regionale” vervallen 

- lid 2: verantwoording aan afdelingsvergadering is komen te vervallen, alleen nog aan Hoofdbestuur. Dus minder 

eigenheid, meer helderheid. 

-  lid 3: vervallen 

 

Artikel 9 

Geen wijzigingen 

 

Artikel 10 

- lid 2 letter b: toegevoegd “voorlopige begroting volgend jaar” 

- lid 4: Toegevoegd letter a). De mogelijkheid om een ledenraadpleging af te dwingen 
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- lid 4: bestaande tekst onder letter b) geplaatst. Tevens de anti-overval bepaling verhoogd naar 1/10 van het aantal 

leden per 1 januari. Letter a) is daar een compensatie voor. 

-  lid 11: toegevoegd “voorzitter van de vergadering” ter verduidelijking. De bepaling over schriftelijk stemmen bij 

personen iets meer ruimte gegeven, en naar de praktijk toegeschreven. 

 

Artikel 11 

geen wijzigingen 

 

Artikel 12 

- lid 2: toegevoegd dat bij besluit opheffing ook een vereffenaar wordt aangewezen.  

 

Artikel 13 

- Nieuwe tekst om digitaal communiceren mogelijk te maken 

 

Artikel 14: 

-  Nieuw nummer, is oude artikel 13. Verder geen wijzigingen 
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Overzicht belangrijkste wijzigingen per artikel Huishoudelijk Reglement 

 

Artikel 1 

- lid 6: De verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie binnen het bestuur gelegd.  

 

Artikel 2 

- lid 1: “lid van verdienste” vervallen. Begrip seniorenconvent vervallen. 

- lid 2: Contributievrijstelling ere-leden naar statuten, hier vervallen. 

 

Artikel 3 

- lid 1: “Acceptgiro” vervallen. Penningmeester is nu bevoegd om kosten en openstaande bedragen kwijt te 

schelden. 

-  lid 2: machtiging is vervallen. De praktijk is dat dit zelf via P-direct geregeld dient te worden 

- lid 3: vervallen, naar de statuten overgebracht 

 

Artikel 4 

- Titel van artikel breder gemaakt. 

 

Artikel 5 

- lid 1: begrip “regionale” vervallen. Doel van de afdelingen toegevoegd 

-  lid 2: aanpassing tbv lid 1 

- lid 4: naar de huidige werkwijze toegeschreven 

- lid 5: vervallen 

- lid 6: hernummeren naar lid 5: begrippen aangepast 

- lid 7: was al vervallen 

- lid 8: vervallen: de afdelingen hebben geen ledenadministratie nodig, wellicht wel verzendlijsten, maar dat hoef je 

niet te regelen 

- lid 9: hernummeren naar lid 6  

 

Artikel 6 

- lid 2: uitnodigingbepaling is vervallen. Het hoofdbestuur stuurt altijd een afvaardiging. 

- lid 4: vervallen, past binnen normalisering afdelingen 

- lid 5: vervallen, past binnen normalisering afdelingen 

 

Artikel 7 

- lid 2: toegevoegd “voorzitter van de vergadering”  

 

Artikel 8 

Vervallen 

- ter compensatie is artikel 8 lid 3 der statuten aangevuld met een bepaling over een halfjaarlijkse raadpleging. Dit is naar de 

praktijk toegeschreven. 

 

Artikel 9 

Hernummeren naar artikel 8 

- Lid 2: Kan komen te vervallen, staat ook in de slotbepaling 

 

Artikel 10 

Hernummeren naar artikel 9 

 

 

 

 

 


