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l. Gewone leden, iunior leden en bultenpewone leden
Opgave als gewoon lid ofjunior lid van de vereniging geschiedt bij de ledenadministrateur,
bedoeld in artikel 9 van dit reglement, door middel van een analoog of digitaal

1.
2.

3.
4.
5.

aanmeldingsformulier.
Degene die zich opgeeft als gewoon lid ofjunio.lid vermeldt op het aanmeldingsformulier zijn
naam, voorlëtters, adres, postcode, woonplaats, gebooriedatum, bankrekening en indien van
toepassing e-mail adres en dateert en ondertekent dat formulier. Hij dient hetformulier op een
aangegeven wijze in ofstelt het ter hand van een functionaris van de vereniging teneinde dlt in
te dienEnDe ledenadministrateur controleert het aanmeldingsformulier op zijn volledigheid en vraagt zo
nodig om aanvulling. Het lldanaàtschap gaat in op het moment dat de ledenadminlstrateur aan
de aangemelde persoon de ontvangst van de verschuldigde contributie heeft bevestigd.
De in de artikelèn 1 tot en met 3 van dit reglement weergegeven procedure vindt zoveel
mogelUk oveaeenkomstige toepassing op de aanmelding en toelating van buitengewone leden.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 59 vàn de Statuten hebben junior lëden en
buitengewone leden aÍle rechten en verplichtingen van gewone leden.

ll. Hoofdbestuur

6.

7.

De voorzitter leidt de vergàderingen van het Hoofdbestuur. Bij ontstentenis wordt hij vervangen
door de vicevoorzitter. ls ook deze verhinderd dan wordt in onderling overleg een van de andere
leden van het Hoofdbestuur met de leiding belast. De voorzitter ziet er op toe dat de vèreniging
beschik over èen binnen de privàcywetgeving passend privacyreglement dat de beschermiag
van de binnen de veÍeniging beschikbare persoonsgegevens van leden en niet-leden regelt.
De secretaris is verantwoordelijk voor de oproepingen voor de algemene ledenvergadering, voor
de stafuergadering bedoeld in hoofdstukXlvan dit reglement en voor de vèryaderin8en van het
Hoofdbestuur, voor het maken van de notulen van die vergadèringen, voor het bestuursarchief
van de vereni8ing, voor het samenstellen van hetjaarverslag vàn de vereniging en voor de
roosters van aftreden van het Hoofdbestuur en vàn alle andere besturen en commissies die in
de statuten of in dit reglement worden genoemd. 0e secretàris is voorts belast met de

correspondentie, voor zover die niet ingevolge artikel 39 van de statuten of in onderlinB overleg
aan een van de andere leden van het Hoofdbestuur is op8edragen.
De penningmeester is verantwoordelij k voor het beheer en de financiële administratie van alle
geldmiddelen van de vereni8ing, voor het toezicht op en de deugdelijkè verzekering van de
eigendommen van de vereniging, voor het toezi€ht op de overigè noodzakelíke vèrzekeringen,
voor de exploitatie van het ve renigin8stijdschrift "Op de Rails" en andere publicaties en voor de
exploitatie van de diensten en de afdelingen. Hij is verantwooÍdelijk voor de opstelling van de
jààrlíkse begrotin& voor de samenstelling van het fina nciële jaa rve rslàg van de vereniging,
dààronder begrepen de consolidatie van de jaarverslagen van de diensten en afdelingen en voor
het tijdig innen van de contributles en bijdragen.
De penningmeester kan zich laten bijstaan door een ledenadministrateur, die op voordracht van
de penningmeester door hèt Hoofdbestuur wordt benoemd. De lede nad m inistrateur verzo rgt
onder leiding en verantwoordelijkheid van de pènningmeester de ledenadministratie. De
bènoeming als ledenadministrateur kan door het Hoofdbestuur op elk moment worden
ingetrokken. BU ontstentenis van de ledenadministrateur wordt hij vervangen door een door de
penningmeester aan te wijzen lid van de vereniging of door de penningmeester zelf. Het
HooÍdbestuur kan nadere regels stellen betreffende de ledenadministratie.
10. De ledenadministrateur is belast met de samènstelling van de ledenlljst. Noch dezè lijst, noch
informatie per lid wordt aan niet-ledeh ter inzage gegeven ofverstrekt, tenzU een wettelijk
voorschrift daàÍoé noopt. Het Hoofdbestuur kan, binnen de grenzen van de privacwetgevin&
besluiten deze lijst gèh eèl of gedee lteiijk ter beschikking te stellen aan functionaissen van de
verenig;ng en van rechtspersonen bedoeld in artikel 107 van de statuten ten behoeve van hun
werkzaamheden.
11. Het Hoofdbestuur kan regels stellen en aanwUzingen geven betreffende het beheer van de
geldmiddelen en de in.ichting van de financiële administratie vao de vereniging.
12. Het Hoofdbestuur aegelt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 38 van de statuten in
onderling overleg zijn werkzaamheden en maakt de taakverdeling zo spoedig mogelijk na
vaststelling op de website van de vereniging bekend.
13. Het Hoofdbestuur kan besluiten dat zijn vergadering, geheel of gedeeltelijk, wordt bijgewoond
door personen die Been lid zijn van het Hoofdbestuur. Deze personen hebben evenwelgeen
stemrëcht.
14. Het Hoofdbestuur stelt regels over de vergoeding van kosten die doo r functio na rissen van de
vereniglng in de ultoefening van hun functie zrjn gemaakt.

8.

9.

15.

lll. Alqemene Ledenverqaderinq
De voorzittervan het Hoofdbestuur is belast met de leiding van de algemene ledenvergadering.
Bij ontstentenls wordt hij vervàngen door de vicevoorzitter. ls ook hij verhinderd dan is èen van
de andere leden van het Hoofdbestuur, niet zijnde de secretaris of penningmeester, met de
leiding belast.

16.

voorzitter kan de volgorde van de agendapunten wijzigën, indien hij dat nodig acht. Voorts
kan hij de beraadslagingen zo nodig bekorten en alle maatregelen nemen die hij nodig acht om
de orde te handhaven.
17. De agehda van de gewone algemene ledenvergaderin8 bedoeld in artikel 53 van de statuten,
bevat in ieder eevalde volgende onderwerpenr
a. dë vaststelling van de notulen van de voorafgaande gewone algemene ledenvergaderinS,
alsmede van een eventuele buitengewone ledenvergadering;
b. hetjaarverslaB bedoeld in artikel50 van de statutén;
c. de iaarrekening bedoeld in artikel 50 van de statuten;
d. de begíotinE voor het lopende verenigingsjàar;
e. het verslag van de kàscommissie bedoeld in artikel 77 van de statuten;
Í. het verlenen van décharge aan de penningmeester op grond van het in punt e. genoemde
De

verslag;

g.
h.

de verslagen van de diensten bedoeld in hoofdstuk Vltl van de statuten, alsmede van de
redactie van het vereniSingst,jdschrift "Op de Rails" en de op de voetvan artikellOT van de

statuten opgerichte rechtspersonèn;
hetverlenen van décharge aan het Hoofdbes-tuur ovèr het in het voorafgaande

vereniBingsjaar gevoerde beleid;
de verkiezin8van nieuwe leden van het Hoofdbestuur;
de aanwÍzingvan eèn voorzittervan het Hoofdbestuur;
de voorlopi8e begrotingvoor hetvolgend verenigingsjaar èn op basls daaÍvan de
vaststelling van de contributiebedragen voor hetvolgende verenigingsjaar;
de benoeminSvan leden en plaatsvèNangende leden van de kascommissié;
m. de benoemingvan leden en plaatsvervangende leden van de gesch illencom mjssie;
de voorstellen die ingevolge het bepaalde in artikel 19 van dit reglement zijn ingediend;
de roadvraag,
18. De agenda van buitengewone algemene ledenvergaderingen wordt, behoudens het gestelde in
anikel5S vaí de statuten, door het HooÍdbestuur vastgesteld.
19. Voorstellen overonderwerpen dié niet in artikellT van dit reglement zijn genoemd, kunnen
binnen een door het Hoofdbertuurte bepalen termijn doorten minste vijftiS leden onder het
overleggen van namen en hàndtèkeningen woadèn ingediend bÍ het Hoofdbestuur. Deze
voorstellen worden, zo nodig in verkorte vorm, in het veré nigingstijdsch rift ,,O p de Rails,,en/of
op de website van devereniging aan de leden bekend gemaakt.
20. Ter algemene ledenvergadèring kunnen alleen ondeawerpen in íemming woíden gebÉcht die
op de agenda staan.
21. Behoudens de stemmingen ingevolge het bepaàlde in de artikelen 61, 99 en 1OO van de
statuten, geschieden stemmingen bij acclamatie ofdoor middelvan handopsteken. Een
stemming geschiedt echter schriftelijk indien vooÍafgaande aan het agendapunt ten mínste tien
leden daarom vragen. Eèn schriftelijke ste mming geschiedt onder leidingvan een
stemcommissie, bestaande uit drie doorde algemene vergadering aan te wÍzen gewone leden.
22. lndien voor de vervulling van eën va€ature in het Hoofdbestuur ofvoor de functie van voorzitter
van het Hoofdbest!ur meer dan een kandideet is voorgedragen, geschiedt de stemming
sch riÍtelijk ove reen komstig het bepaalde in het vorige artikel. lndien de stemmen staken, vindt
een herstemming plaats. lndien de stemmen dan weer íakèn, beslist het lot.
23. De notuleí van een al8emene ledenver8adering worden in de vergadering waarin zij worden
vastgesteld, na goedkeuring en vaststell;ng staande de vergade.ing getekend doorde8enen die
in die vergaderinE als voorzitter en secretaris optredèn.

i.
j.
k.
l.

n.
o.

lV. Verenieinqstiidschrift "Oo de Rails"

24.

25.

26.

Het dooÍde verenigin8 uit te geven tijdschrift "Op de Rails" bevat:

a.
b.
c.
d.
e,

bijdragen van leden en niet-leden over onderwerpen betreffende spoor- en tramwegen;
bijdragen van de redadie;
mededelin8en van het Hoofdbestuur;
mededelingen van afldere onderdelen van de vereniging;
advertenties.
De samènstelling van "Op de Rails" Seschiedt door een redactie die bèstaat uit een
hoofdredàcteur en redacteuÍen. De hoofdredacteur wordt door het Hoofdbestuur benoemd uit
de gewone leden van de vereniging. De hoofdredacteur wordt voor een peÍiode van vierjaar
benoemd en kan na afloop telkens voor eenzelfde periode worden herbenoemd. De overi8e
leden van de redadie worden opvoordracht vàn de hoofdredacteur benoemd door het
Hoofdbestuur. Ook zij worden voorvierjaar benoemd, en zijn telkens voor eenzelÍde periode
herbenoembaar.
De hoofdredadeur is belast met de leidingvan de redactie. Hij leidt de redactievergadeÍingen
en vertegenwoordigt de redactie binnèn dever€niging. Hij wordt bij afwezigheid vervangen

door een daartoe door hem aangewezen redacteur. Die aanwÍzing behoeft de goedkeuringvan
het Hoofdbestuur.
27. De redactie kan zjch doen bÍstaan door een of mèeÍ medewerkers. De hoofdredacteur stelt het
Hoofdbestuur op de hoogtevan de aanwijringvan medewerkers. Die aanwijzing kan op elk
momedt door de hoofdredacteur worden beëindigd. Ook daarvan doet hij mededeling aan het
Hoofdbestuur.
28. Dé benoeming van de hoofdredacteur en van de leden van de rëdactie elndiSt:
bij het einde van de benoemingsteÍmijn;
doorontheÍfing uit de functie door het HoofdbestuuÍ ofdoorde algemene
ledenv€r8edérinB;
door bedanken door de ÍunctionaÍis;
door beëindigingvan het lidmaatschap van de vereniging;
bij ondercuratelestellin& instellin8 van een beschermingsbewind over eën deel of het
geheelvan zijn vermogen of bijeen mentorschap.
Ontheffing kan plaatsvinden lndien betrokkene het belang van de verentgiíg schaadt of indien
dat nodig isvoor het goed functioneren van de redadie. lndien het Hoofdbestuur een
voornemen tot ontheíÍng heeft, wordt de betrokkene door het Hoofdbéíuur gehoord, waarna
het Hoofdbestuur besluit. Ontheffing geschiedt schriftelijk en is met redenen omkleed. Het
HooÍdbestuur geeftvan zijn besluittot ontheffing kennis aan de algemene ledenvergadering.
lndien de algemene ver8adering een vooÍnemen tot ontheffing heeft, wordt de betrokkene door
de Algemene Ledenvergadering gehoord, waarna deAlgemene Ledenvergadering beslist. Bij het
einde van de benoemingstermijn blÍft dè hoofdredadeur aan tot in zijn opvolging is voorzien,
doch ten hoogste zes maanden, een en andertenzu het Hoofdbestuur anders beslist.
29, De betrokkene kan - hangende een pro€edure tot ontheffing als in het vorige artikel bedoeld
door het Hoofdbestuur worden geschorst,
30. Degene die oveíeenkomstig die overeenkomstlg het bepaaldë in artikel28van dit reglement
door het Hoofdbestuur uit zijn fundie is ontheven of ove rèenkomstig het bepaalde in artikel29
van dit reglement is geschorst, kan daartegen in beroep gaan bij de geschillencomnissie
bedoeld in hoofdstukX van de statuten.
31. De kosten van "Op de Rails" worden bestreden uit de algemene middelen van devereniging en
uit de advertentieopbren8sten. De advenentietarieven worden op voordracht van de íedactie
door het Hoofd bestu u r vastgesteld.
32. De redactie is bevoeSd om mededelingen bedoeld in artikel24 onderc. en d. van dit reglement,
in te korten, taalkundig te bewerken, te bepalen in welk nummer z, worden opgenomen, met
uitzonderingen van de oproep, de agenda en andere mededelingen ten behoevevan een
algemene ledenvergaderinB en van andere mededelingen door het Hoofdbestuur, indien het
Hoofdbestuua sch rifte lijk verklaaft dat die onverkorten/of in een bepaald nummervan',Op de
Rails" opgenomen moeten worden.
33. De redactie is bevoegd bÍdra8en bedoeld in artikel24 ondera. van dit reglement, niette
publiceren, in te korten, in afleveringen te publiceren,te bewerken en, indien het èén bijdrage
in een andere taal betreft, te (doen)vertalen in het Nederlands. Over andere dan taalkundige
wijzigingen wordt zoveel mogelijk overleg gèpleegd met de auteur.
34. lnzending van een bijdrage aàn de redadie veronderstelt toestemmingtot openbaa rma king en
verveelvoudiging daarvan in "Op de Rails" en in andere publ,catiesvan devereniging.

a.
b.

c.
d.
e.

-

V. Diqitale media

35.

De vereniging verzorgt een website op het lnternet. Deze bevat:
infoÍmatie over de verenigin&

a.
b.
c.
d,

mededelingèn van het Hoofdbestuur;
mededelingen van andere onderdelen van de vereniging;
informatië over spoor- en tramwegenj

e.

informatie overen mededelingen van de op de voèt van artikel 107 van de statuten

opgerichte rechtsperson€n j
na goedkeuringvan het Hoofdbestuurandere ondèrwerpen.
35a. Het Hoofdbestuur kàn besluiten dat de vereniging zich op andere digitale media zal presenteren.
Artikel35 is zo veelals mogelÍkvan overeenkomstige toepassing, sma llere taa kstellinge n
kunnen toegestaan worden,
36. Het behéèrvan de website en andere digitale media geschiedt door èen door het Hoofdbestuur
ln te stellen dienst, dan wel door spéciíle k aangewezen fundionarissen met voor het medium
relevante expertise; wordt dit laatste beoogd dan bepaalt het Hoofdbestu u r vooraf in welk
onderdeelzijor€anisatorisch worden ondérg€bracht, alsmede hun bevoegdheden en
verplichtingen.
36a. Ten aanzien van de digitale media zijn de artikélen 28 tot en met 34van dit HuishoudelÍk
ReBlement van overeenkomstige toepassing,

f.

Vl.

N

37.
38.

De verenigingverzorgt een digitale nieuwsb rief "NVBS Actueel".
De nieuwsbrief bevati

ieuwsbrief "NVES Actueef.

a. inÍormatiè
b. lnformatie

39.

over de vereniging;

oveaspoor- en tramwegen;
De samenstelling van de nieuwsbriefEeschiedt door een redactie, die bestaat uit een
eindredactéur, redacteuren en vaste medewë*ers, De eindredacteuÍ, de redacteuren en de

vaste medewerkers worden voor een periode van vlerjaar benoemd door het HooÍdbestuur en
kunnen na afloop telkensvoor eenzelfde óeriode word€n herbenoemd.
39a. Ten aanzien van de Nieuwsbrief "NVBSAdue€1" zijn de artikelen 28 tot en met 34van dit
HuishoudalÍk Reglement van overeenkomstige toepassinS
Vll. Gèldmiddelen

40.

artikel69van de Statuten controleert jaa rlijks:
het beheervan degeldmiddelen en definanciële administratie doorde penningmeester
van hei HooÍdbèstuur, zín rekeninE en verantwoording daarover, alsmede alle relevante
bescheiden, die onderzijn berusting zijn, waarondeÍ de stukken bedoèld in de artikelen 8
en 10 van dit reglement;
het beheervan de geldmiddelen en de financiële administratié door de diensten die door
een bestuur worden geÍeid.
De kascommissie controleert het beheervan dè geldmiddelen en de financièle administratie
doorde overige diensten en de aÍdelingen ten minste eenmààlpervierjaar.
De kascommissie doetjaarlijks van haar bevindinSen verslag aan de algemene ledenvergadering
bedoeld in hoofdíuk lVvan de Statuten, en kan zo nodig aanbevelingen doen. Zij kan daarbij
een oordeelgeven over het financiële beleid. De kascommissie kan, indien zij daartoe aanleiding
vindt, tussentijds het Hoofdbestuur van haar bevindin8en in kennis stellen en ,o nodig
aanbeveaingen doen.
De begroting bedoeld ln artikellT onder d. van dit reglemen! is een ramlngvan de ontvangsten
èn uit8aven van de veren iging. lndie n dat nodig isvoor een goede vervulling van detaakvan de
verenigin& kan - met inachtnemingvan het in artikel5lvan de Statuten bepaalde - het
Hoofdbestuur een begrotlngspost overschrijdeó, aq. mag een dienrt ofafdeling na verkrcgen
toestemming van het Hoofdbestuur, een post in de eigen begroting overschrijden.
De kascommissiè ingevolSe

a.

b.

41.

42.

Vlll. Biieenkomíen

43.
44.

Het Hoofdbestuur kan bijeenkomsten organiseren. Deze worden trdig in,,Op de Rails,,ofop de
website aan de leden bekend gemaakt.
Het HoofdbestuuÍ kan dè deelname aan een bijeenkomst openstellen voor niet-leden van de
vereniging. Op deze deelnemers zÍn de regels van de vereniging van overeenkomstige

toepassing. Aan nietieden die willen deelnemen aan een bUeenkomst, kunnen aanvullende
voorwaarden worden gesteld,
(de oftikelen 45 en 46 zijn vervollen, de ortikelen 47 e.v. hebben geen onderc nummers gekregen
om verwijzingsÍouten te voorkomen)
47_

uitde bijdragen van de deelnemers. Het
Hoofdbestuur kan besluiten uit de algemene middelen van devereniging bijte d.agen in de
kosten van een bijeenkomst. lndien de kosten vàn een bijeenkomst achterafhogér blijken te zijn
dan de geraamde kosten, kunnen de deelnemers niet worden aangesproken tot betaling van
een aanvulling op de vastgestelde deelnemersbijdraSe. lndien de kosten van een bijeenkomst
vooraf hoger blijkén te zijn dan de aanva n ke lijk Beraam de kosten of indien er mindeÍ
deelnemers dan geraamd blijken te zijn, kan toteen weekvoorde aanvangvan de bijeenkomst
aan de deelnemers een aanvulling op de deelnemersbijdrage worden gevraagd. De deelnemer
die deze aanvulling niet wenstte bétalen, kan zich terugtrekken en ontvangt de reeds betaalde
De kosten van een bijeenko mst worden bestreden

bijdrageterug.
44. Het Hoofdbestuur kan voor detoelatin8tot een bijeenkomst nadere regels stellen, zoalsten
aanzien van de aanmelding, de betaling, het aantal deelnemers en de seledie bij een groter
aantal aanmeldingen dan beschikbare plaatsen.

49. De leidinB van een bijeenkomst berust bij een lld van het Hoofdbestuur of bij een door het
Hoofdbestuur aangewezen gewoon lid van de vereniging,

lx. Diensten

50.

Het Hoofdbestuur stelt bU de oprichting vàn een dienst vast:
de naam;
b. de taakj
de bèstuurworm (bestuur of beheerder);
de plaatsvan vestiging;
de wijre waarop de kosten van de dienst worden bestreden.
Het Hoofdbestuur kan hièrin, na overleg met het bestuurvan dedienst danwel de beheerder
van de dienst, later wijzigingen aanbrengen.
Van de oprichting, de wijziging van de in artikel 50 van dit reglement genoemde punten en van
de opheffrnBvan een dienst geeft het Hoofdbestuur kennis aan de algemene ledeívergadering.
Een dienst wordt geleid dooÍ een bestuur oÍ door een beheerder. Het bestuur dan wel de
behéerder is vera ntwoording versch u ldigd aan het Hoofdbestuur.
Het bestuurdan welde beheerdervan een dienst isverantwoordelijkvoor de Boede gang van
zakén binnen zïn dienst.
Als een dienst door een bestuur wordt beheerd, bestaat dit uitten miníe uit drie en ten
hoogste uit vijÍgewone leden van de vèreniging, onder wie steeds een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester,
De overigetaken worden ln onderling overleg verdeeld. De voorzittervan het bestuur van een
dienst is belast met de leidingvan devergaderingen van de dienst en verte8enwoordiSt de
dienst binnen de vereniging. Dë sècretaris van het beíuurvan een dienst is belast met de
secretariële werkzaamheden, waaronder het notuleren van de vergaderingen, hetverzorgen
van de correspondentie en het beheervan het bestuursarchief. De pen ningmeester van een
dienst beheert degeldmiddelen en verzorgt de financièle administratie. De vooÍzitter, de
secretaris en de penningmeestervan het bestuurvan een dienst worden bij afwezigheid
vervangen door een ander bestuur§lid,
Als de dienst door een beheerder wodt beheerd, gëeft hij ieiding aan de dienst en
vertegenwoordiSt de dienst binnen de verenlgin8. Hij verícht de secretariële werkzaamheden,
beheeít de geldmiddelen en verzorgt dë administratie. Hij wordt b, diens afwezigheid
vervangen dooreen lid ven de veíeniging dat, alofniet op zijn voordracht, daartoe door het
Hoof dbestuur woÍdt aangewezen.

a.

c.
d.
e.

51.
52.
53.
54.

55.

56. De beheerder en de bestuursleden worden door het Hoofdbestuurvoor een periode ven vieÍ

jaar benoemd en kunnen na afloop telkens voor ee nzelfde periode worden herbenoemd. Bij
ontstentenis van een bestuur c.q. een beheerderwordt de dienst geleid door een ofmeer leden
van het Hoofdbestuur.
51. De benoeming van een bestuurslid en een beheerdervan een dienst eindigtl
bij het einde van de benoemingstermijn;
dooronthefÍln8 uit de fundie door het Hoofdbestuur;
door bedanken doorde functionaris;
door beëindiginBvan het lidmaatschap van de vereniging;
bij ondercuratelestelling/ inst€lling van een beschermingsbewind ov€r een deel of het
geheelvan zÍn vermogen of bij een mentorschap.
Bij het einde van de benoemingstermÍn blijft de beheerdervan een dienst aan tot in uijn
opvolging is voorzien, maarten hoogste zes maanden, eeí en ander tenzij het Hoofdbestuur
anders beslist. Hetzelfde geldt voor een bestuurslid lndien minder dan drie bestuursleden
overblijven.
Ontheffingvan het bestuuÍslidmaatschap, beheerderschap of medewerke rscha p van een dienst
kan door het Hoofdbestuur plaatsvinden indien bètrokkene het belangvan devereniginB
schaadt, indien hij zich niet houdt aan de aanwijzingen of besluiten van het bestuur ofvan de
alSemene ledenvergade.ing, ofindien ontheffing nodiB is voor het goed fundioneren van de
dienst. Ook het bestuur en ofde bëheerder hebben de bevoegdheid tot onthefÍlnBvan een
medewerker op de Bronden als in de vorige volzin genoemd. Zij brengen die onthefíng
onverwijld ter kennis van het HoofdbestuuÍ. Na het uitspreken van hetvoornëmen tot
ontheffinE en na horen van de betrokkenelGn het Hoofdbeíuur, het bestuur en ofdé
beheerde r geh oo rd, tot ontheffing besluiten. De ontheffing kan mondeling geschieden, maar
dient binnën een week schriftelUk en met redenen omkleed te woÍden bevestigd. Het
Hoofdbestuur geeft de algemene ledenvergadering kennis van de ontheffing.
58. Aan een dienst kunnen medewerkers zijn verbonden. Zij worden op voordracht van het bestuur
dan welde beheerdervan de dienst aangewezen door het Hoofdbestu!r. Die aanwïzing geldt
voor onbepaalde tijd, maar kan op elk moment, het bestuur dan welde beheerder van de dienst
Behoord, door het Hoofd bestu u r wo.den beëindigd.
59. Een bestuurslid, een beheerderofeen medewerkervan een dienst kunnen door het
Hoofdbestuuí - hangende de procedure tot ontheffing zoals in artikel 57 genoemd -woÍden

a.
b.
c.
d.
e.

SesChOrst.

Het bestuur dan welde beheerder kan een medewerkervan een diënst- hangende de
proceduretot onthefÍlng zoals in artikel5T gènoemd - schorsen. Zij brengen die schorsing
onverwÍld ter kennis van het Hoofdbestuur.
Na het uitspreken van het voornemen tot schorslng door het Hoofdbestuur, het bestuur oíde
beheerder en na horen van de betrokkene door het Hoofdbestuur, het bestuurofde beheerder,
besluit het Hoofdbestuur, het bestuur ofde beheerder, tot schorsing. De schorsing kan een keer
voor een periode van ten hoogste drie maanden woíden verlengd. De schorsing kan mondellng
Beschieden, maar dient binnen een week schriftelijk en met redenen omkleed te worden
bevestigd. Het Hoofdbestuur neemt zo spoedig mogelijk een besluit over èventueelte nemen
maatregëlen.
60. Degene die overëènkomstig het bepaalde in artikel59 van dit.eglement isgeschorst of
overeenkomstig het bèpaalde in de arlikelen 57van dit reSlement uit zijn functie is oflthèven,
kan binnen eèn maand daartegen in beroep gaan bij de geschillencommissie bedoeld in
hooÍdstuk X van de statuten.
61. De kosten van di€nsten met eèn taak die geen inkomsten Senereert, worden bestreden uit de
algemene middelen van de vereniging.
67. De kosten van de overige diènsten worden in beginsel bestreden uit de inkomsten die door de
desbetreffende dienst wo.den gegenereerd. Het Hoofdbestuur kan besluiten ook deze diensten
uit de algemene middelen van devereni8ing te ondersteunen.

63. De tarieven die een dienstvoor zijn werkzaamheden in rekeninB brengt, behoeven de

goedkéuringvan het Hoofdbestuur, tenzijdie tariéven blijven binnen ter zake door het
Hoofd bestuu r voor de desbetreffende dienst vastgestelde richtlijnen.
64. Het bestuur dan welde beheerdervan een dienst zendtjaarlijk uiterlijk in de maand februàri,
ter goedkeuring, aan de pen ningmeeste r va n het Hoofdbestuur een begrotingvoor het lopende
verenigingsjaar en de rékening en verantwoording over het afgelo pen veíenigingsjaa r va n de
dienst, onder gelijktijd ige toezendingvan een afschrift daarvan aan de kascommissle. Het
bestuur dan welde beheërdervan een dienst ze n dt voorts tege lijkertijd een jaarverslag van de
dienst aan de secretaris van het Hoofdbestuur. Eèn dienst die geheel ofgrotendeels wordt
Beflnancierd uit de algemene middelen ven de vereniging, kàn door de pen nin8meester van het
Hoofdbestuurvan het opstellen van een begroting worden vrÍgesteld.
65. Een dienst wordt door het Hoofdbestuur opgeheven na een daartoe strekkend besluit van de
algemene ledenver8adering.
66. Het Hoofdbestuur kan nadére regels stellen betrefÍende het bestuur, de organisatie, de
werkwijze en de financiën van een dienst, Het bestuur dan welde beheerdervan een dienst kan
regels stellen omtrent de werkwijze van de dienst. Deze regels behoeven de goedkeuring van

het Hoofdbestuur.
67. Als een dienst op de voetvan artikell0T van de statuten is ondergebracht in een rechtspersoon,
dienen de statuten, het huishoudelijk reglement en de eventuele andere regelingen van die
rechtspersoon zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het bepaalde in dit Hoofdstuk
van dit rëglement.
X. Afdëlinqen

68.

69.

70,

71.

72.

73,

Op schriftelijkverzoekvan ten minste vijftien ledeí kan door het Hoofdbestuureen afdeling
worden opgericht. Het staat het HoofdbestuurvrÍ een verzoek dat door minder dàn 15leden is

ingediend, toch in behandeling te nemen.
Het Hoofdbestuur stelt bij de oprichting van een afdeling vast:

a,
b.

de naam;
het geografische gebied dan wel het interessegebied dan wel de leeftijdscategorie;
Het Hoofdbestuur kan hierin, na overleg met het afdelingsbestuur. wij2iging aanbrengen.
Van de oprichtin& de wijziging van de in artikel 69 van dit reglement genoemde punten, de
samenvoegin8 en de opheffing van een afdelinE geeft het Hoofdbestuur kënnis aan de
algemene ledenvergadëÍing. Ook doet het bestuur hiervan mededeling in het
verenlgingstÍdschrift "Op de Rails" en op de website van de vereniging.
Leden van een afdeling die is ingesteld op grond van artikel 73 sub a van de statuten, zrn de
leden van de vereniging die in het desbetreffende geografische gèbied woonachtig zijn, en
andere leden van de vereniging die zich bij het afdelingsbestuur hebben aan8emeld.
Leden van een afdeling die is ingesteld op grond van artikel 73 sub b van de íatuten, zijn de
leden van de vereniging die zich bij het afdelingsbestuur hebben aangemeld.
Leden van een afdelinE die is in8esteld op gÍond van artikelT3 sub cvan de statuten, zljn de
leden van de vereniginB die tot de desbetreffende leeftijdscategorie behoren en die zich bij het

aÍdelingsbestuur hebben aan8emeld.
Een afdeliíg wordt geleid door een afdelingsbestuur. Eèn afdeiin8sbestuur bestaatten minste
uittwee en ten hoo8ste uitvijf leden, onder wie steeds een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester dan weleen voorzitteren secretaris/penningmeester, De overige tàken worden
in onderling oveÍleg verd eeld. Het afdelingsbestuu r d ient zich te houden aan de aanwijzingen of
besluiten van het Hoofdbestuur en de algemene ledenvergadering.
De bestuursleden van een aÍdeling worden door de afdelingsvergadering voor een periode van
vierjaaruit de leden van de afdeling gekozen, Hetjaarvan verkiezingtelt daarbÍ als het eerste
jaar. ZÍ zijn na afloop van die termÍntëlkens vooreenzélfde periode herkiesbaar. Het aantal
minderjarigè bestuursleden bedraagt ten hoogste één oÍ, indien het bestuur uit vijfleden

74.

75.

76.

77.
78.

79.

80.

bestaat, ten hoogste twee. De voorzitter en de (secretaÍis/)penningmeester moeten
meerderjarig zijn.
Een afdelingsbestuur is vera ntwoo.de lijk voor de goede gang van zaken binnen 2Ín afdeling. De
voorzittervan het afdelingsbestuur is belast met de lelding van de ver8adeíingen en
bijèenkomsten van de afdelinB en vertegenwoordigt de afdeling binnen de vereniging, De
secretaris dan wel secretaris/penningmeester is belast met de secretariële werkzaamheden,
waaronder het notuleren van de vergaderingen, hetverzorgen van de correspondentie, het
mededelen vaa de mutaties aan het Hoofdbestuur en het beheer van het archiefvan de
afdeling. De voorzitter, de searetaris en de penningmeester dan wel dè
s€cretaris/pen ningmeeste r va n het bestuur worden bijafwezigheid vervengen dooí een ender
bestuurslid.
8;j ontstentenis van een afdelingsbestuur woÍdt de afdeling geleid dooÍ een of meer door het
Hoofdbestuur aan te wijzèn gewone en bij voorkeurtot de betreffende afdelin8 behorende
,eden van de vereniging. Deze aanwijzing geldtvoor hoogstens een jaar. Al5 binnen die periode
niet in de vacatures is vooÈien, kan de afdeling door het Hoofd bestuu r wo rden opgeheven. Het
Hoofdbestuur gaat niettot opheffing over alvorens een afdelingsvergadering bijeen te hebben
Seroepen tèneinde in de vacaturé te voorzien,
Oe benoemingvan een bestuurslid van een afdeling eindigt:
bij het einde van de benoemin8stermijn;
doorontheffing door het Hoofdbestuur uit de functie;
door bedanken door de fun.tionaris;
door beèindiginB van het lidmaatschapvan de verenigingi
door curatele van het lid, het uitsprekën van een mentorschap over hem of hét deels of
geheel onder bewind stellen van zijn vermogen.
ln gevaleen bestuur uittwee personen bestaat blijft bij het eindevan de benoemingsteÍmijn ten
minste een bestuurslid aan tot in zijn opvolging isvoorzien, maarten hoo8ste zes maanden, éen
en ander tenzij het Hoofdbestuuranders beslist.
OnthefÍlng kan plaatsvinden, indien het afdelingsbestuurlid zich niet houdt aan de aanwijzingen
of besluiten van het Hoofdbestuur ofde Elgemene ledenveryaderin8, indien betrokkene het
belang van de veíeniging en of dë afdeling schaadt ofindien ontheÍíng nodig isvoor het goed
functioneren van de afdeling. Na het uitspreken van hetvoornemen tot onthefÍingdoor het
Hoofdbestuur en na horen van de betrokkene door het Hoofdbestuur kan het Hoofdbestuur, tot
ontheffing besluiten. De onthefíng kan mondeling geschieden, maar dient binnen een week
schriftelijk en met redenen omkleed te wo.den bevestigd. Het Hoofdbestuur geeft de algemene
ledenvergadering kennis van de onthefíing.
Een bestuurslid van een afdeling kan door het Hoofdbestuur- hangende de procedure tot
ontheff ing -worden geschorst.
Degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 77 van dit reglement ls geschorst oÍ
overeenkomstig het bepaalde in artikel 76 van dit reglement uit zijn functië is ontheven, kan
daartegen blnnen een maand in beroep gaan bij de geschillencommissie bedoeld in Hoofdstuk X
van de statuten,
De afdelingen voerèn een elgen Ílnancieel beleid met inachtneming van wat daarover in dit
reglement wordt bepaald. De kosten van de afdelingen worden in beginsel bestreden uit de
bijdíagen van de deelnemers. Het HoofdbestuuÍ kan opverzoekvàn het béstuurvàn èén
afdeling besluiten de afdeling uit de algemene middelen van de verenigingte ondeBteunen. De
afdelingen vragen, ingevalzij uit de algemene middelen van de NVBS worden ondersteund, een
bÍdrage van niet-leden die minimaal 50% hoger is dan de bijdrage van een lid.
Het bestuurven èen afdeling zendtjaarlijks uiterlïk in de maand februa ri ter goed keu rin8 aan de
pennjngmeestervan het Hoofdbestuur ëen begrotingvoor het lopen de vere nigingsjaa r en de
rékening en vèrantwoording over het afgelopen vereni8ingsjaar va n de afdeling. De
pënningmeestervan het Hoofdbestuur zorgt voo r toezending aan de kascommissie van

a.
b.
c.
d.
e.

81.

82.
83.

aÍschriften van de in de vodge zin genoemde stukken. Het bestuu.van een afdeling zendtvoorts
tegelijkertÍd een jaarverslag van de dienst aan de secretarisvan het HoofdbestuurHet bestuuÍvan dë afdeling is bevoegd:
a. bijeenkomsten te organiseren;
b. afdelingsvergaderingente bele8gen;
c. financieeloverzienbare evenemenlen te organiseren waaíbijde risico'sworden gedekt door
de verzekerin8en vàn de deelnemers;
d. opverzoèk van het Hoofdbestuur, representatieve taken te veruullen.
Het bestuurvan de afdeling brengt de redactie van "Op de Rails" en desgewení, de redactie van
de N ieuwsbrief 'NVBS ActueeÍ en de beheerders ven de digita,e media tijdig op de hoogte van
de sub a, b en c bedoelde activiteiten zodat h ierover gepubliceerd kan worden.
Het bestuurvan de afdelinB draagt zorgvoor hettÍdig beleggen van een vergadering voor de
verkiezing van leden van het bestuur.
De activiteiten van een afdeling die is ingesteld op grond van artikelT3 sub a ofsub b van de
statuten, zijn toegankelijk voor alle leden van de vereniging. Het bestuur van de afdellng kan die
toegang beperken indien dat noodzakelijk mocht blijken. Een activiteitvan ëen a{deling kan
met inachtneming van het bepaalde in artlkel 79 door het bestuurvan de afdeling worden
opengesteld voor derden.
De activiteiten van een afdellng die is ingesteld op grond van artikelT3 sub cvan de statuten,
zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden die tot de desbetreffende leeftijdscategorie behoren.
Het bestuurvan de afdelinB kan dietoegang beperken indien dat noodzakelÍk mocht blrken.
Een activiteit van een afdeling kan door het bestuurvan de afdeling worden openSesteld voor
leden die niettot de desbetreffende leeftÍdscatègorie behoren, en - met inachtneming van het
bepaalde in artikel 79 - voor derden.
Een afdeling wordt door het Hoofdbestuur opgeheven:
na een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergaderinS;
op verzoekvan de afdeling;
indien niet kan worden voorzien in de leidingvan de afdeling overeénkomstiS en met
inachtnemingvan het bepaalde in 6rtikel75 van dit retlement.
Het Hoofdbestuur kan nadere regels stellen omtrent het bestuur, de organisatiè, de werkwtze
en de Íinanciën van aÍdelingen.

-

84.

85.

86.
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Xl. StafuereaderinE

87.

Ten minste eenmaal perjaar bele8t het Hoofdbestuur een stafvergadering. Voor deze
veEaderinB worden in ieder geva I u itgenod igd:
de leden van het Hooídbestuur;
de voorzitteBvan de afdelingen;
de voorzittersvan diensten met een bestuur;
de beheerdersvan de overige diensten;
de hoofdredacteurvan "Op de Rails";
de eindredacteurvan "NVBS A€tueel"
de leden van de kascommissie;
vertegènwoordigers van de op devoet van artikel 107 van de statuten opgerichte

a.
b.
c.
d.
e.
f
8.
h.
i.

rechtspersonen;

deledenadministrateur.

dièntvooralom van gedachten te wisselen over het te voeren beleid in alle
geledingen van de vereniging en over de gang van zaken binnen de verenlging, waaronderde
De vergadering

88.

Íinanciële gane van zaken.
De stafuer8adering is bevoegdl
de algemene lede nveGadeÍing gevraagd ofongevraaBd te adviseren;
het Hoofd bestuiJr gevraagd ofon8evraagd te adviseren.

a.
b.

89.

De voorzittervan het Hooïdbestuur is belast met de lejding van de staívergadering, Bij
ontstenlenis wordt hll vervangen door de vicevóorzltter- ts ook hil verhinderd
dan is een van de andere leden van het Hoofdbestuu., niet zijnde de secretsris of
penningmeester, met de lejding bèlast. De secretaris van het Hoofdbestuur is verantwooadèlijk
voor het notuleren van de stafvergadering.

XIl. Slotbebalinqen

90.
91.

Aan alle nieuwe lede. wordt desgewenst een exemplaar vah de statuten en van het
huishoudelijk reglement verstrekt. Daarraast zÍjn de meest actuele versies van de stàtuten en
het huishoudelljk reglement raadpleegbaar op de website.
Voor iedere wijzigíng van dit reglement ís de goedkeuring van de àlgemene ledenver8adedng
vereist. De algemene ledenver8adering mag eeí voorstel tot wljzlging van dit reglement alleen
dan in behandellng nemen indien dat voorstel op de agenda is vermeld.

Aldus vastgesteid door d€ Algemene Ledenvergaderjng van de NVB5 dte js gehoudeh op
14 mei2022 te Amhem

