HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de statutair te Leusden gevestigde en aan de Fokkerstraat 17 te 3831 LD Leusden
kantoorhoudende vereniging:
DIABETESVERENIGING NEDERLAND (DVN). ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40476341, zoals
vastgesteld door de Ledenraad van de vereniging in haar op 12 december 2020 gehouden
vergadering.
*****************************************************************************************
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Preambule
Artikel 1
1. De statuten van de Diabetesvereniging Nederland, hierna te noemen ‘de vereniging’ zoals
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 12 december 2020 zijn leidend.
2. Het huishoudelijk reglement is aanvullend op de statuten en beschrijft die zaken, die niet
of niet volledig vastgesteld zijn in de statuten.
3. Mocht er onverhoopt sprake zijn van tegenstrijdigheden tussen het huishoudelijk
reglement en de statuten van de vereniging dan zijn de statuten te allen tijde leidend.
De leden
Artikel 2
Personen, die lid van de vereniging wensen te worden, melden zich aan bij het in artikel 8 lid
5 van de statuten genoemde DVN Bureau.
Het lidmaatschap gaat in na betaling van de door de algemene ledenvergadering op grond
van artikel 33 lid 1 van de statuten vastgestelde contributie.
Artikel 3
1. Indien tot niet-toelating wordt besloten geeft het bestuur daarvan en van de ten grondslag
liggende motieven bij aangetekende brief kennis aan de belanghebbende onder opgaaf van
de beroepsmogelijkheid.
2. Binnen een maand na ontvangst van de brief, bedoeld in het voorgaande lid, kan
betrokkene bij aangetekende brief beroep instellen bij de algemene ledenvergadering.
Het beroep wordt ingediend bij het bestuur.
3. De algemene ledenvergadering behandelt het beroep in de eerstvolgende vergadering, te
rekenen vanaf een maand nadat het beroep is ingediend bij het bestuur.
4. Degene die beroep heeft ingesteld is gerechtigd bij de behandeling van het beroep de
vergadering van de algemene ledenvergadering bij te wonen en daar hetzij in persoon hetzij
bij gemachtigde het woord te voeren.
5. De beslissing van de algemene ledenvergadering is direct van kracht en wordt binnen
acht dagen na de vergadering schriftelijk aan betrokkene bevestigd en indien gewenst door
diegene die het beroep heeft ingesteld zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het verenigings/voorlichtingsblad.
Artikel 4
Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft terugbetaling van reeds betaalde contributie
achterwege.
Artikel 5
1. Het bestuur maakt van de in artikel 5 lid 1 sub d van de statuten neergelegde
bevoegdheid tot ontzetting gebruik:
a. op eigen initiatief;
b. op voorstel van de coördinator in de regio, waartoe het lid behoort.

2. Het beroep, bedoeld in artikel 5 lid 3 van de statuten, moet worden ingesteld door middel
van een met redenen omklede aangetekende brief, ingediend bij het bestuur.
3. De leden 3, 4 en 5 van artikel 2 van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
1. Het bestuur kan, betrokkene(n) gehoord hebbende, bij met redenen te omkleden besluit
één of meer leden gelasten zich te onthouden van activiteiten:
a. in strijd met de doelstellingen, het strategisch beleidsplan of met de algemene
gedragslijnen van de vereniging;
b waarbij werkzaamheden in verenigingsverband of verenigingsgegevens in het geding zijn
of kunnen zijn.
2. De in het voorgaande lid bedoelde beslissing kan worden gepubliceerd in het verenigings/voorlichtingsblad.
De ereleden en donateurs
Artikel 7
Ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van contributie.
Artikel 8
Alleen donateurs, die de vereniging steunen met een jaarlijkse geldelijke bijdrage, gelijk aan
of hoger dan het door het bestuur vastgestelde bedrag, ontvangen indien zij dit wensen, het
verenigings-/voorlichtingsblad.
DVN Bureau
Artikel 9
1. Het DVN Bureau, genoemd in artikel 8 lid 5 van de statuten, is werkzaam in opdracht van
en onder verantwoordelijkheid van en aan het bestuur.
Het DVN Bureau staat onder leiding van een directeur. De taken en bevoegdheden van de
directeur worden door het bestuur in een directiereglement vastgelegd.
2. Het DVN Bureau is binnen de door het bestuur gestelde richtlijnen belast met:
a. de administratie van de vereniging;
b. de voorbereiding van de algemene ledenvergadering en vergaderingen van het bestuur;
c. de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur;
d. ondersteuning van door de algemene ledenvergadering ingestelde commissies (en indien
ingesteld de raad van toezicht);
e. ondersteuning van door het bestuur ingestelde commissies;
f. ondersteuning van de regio’s;
g. het voorbereiden en uitvoeren van door de ALV goedgekeurde strategische
beleidsplannen;
h. dienstverlening in de ruimste zin van het woord.
Artikel 10
Het bestuur beslist over de samenstelling van en de taken van het DVN Bureau.
Artikel 11
Het bestuur behoeft voor een wijziging van de feitelijke vestiging van het DVN Bureau de
voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering
Artikel 12
1. De algemene ledenvergadering bestaat uit 25 afgevaardigden. Deze afgevaardigden zijn
zo veel mogelijk een representatieve afspiegeling van het ledenbestand met een nationale
spreiding.
2. Het verkiezingsreglement dat wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering,
regelt:

a. de kandidaatstelling
b. de samenstelling en het profiel van de leden in de algemene ledenvergadering
c. de stemprocedure
Artikel 13
1. De algemene ledenvergadering komt elk jaar tenminste tweemaal bijeen, in de regel in de
maanden juni en december.
2. De benoeming van afgevaardigden eindigt/vangt aan op de algemene vergadering direct
volgend op de verkiezingen op en per tijdstip onmiddellijk volgend op het tijdstip waarop de
afgevaardigden van wie de benoeming is geëindigd aftreden.
3. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter.
4. De voorzitter van het bestuur kan besluiten een andere jaarkalender te hanteren.
5. De algemene ledenvergadering kan plaatsvinden via online/telefonisch overleg.
Artikel 14
1. Voorstellen ter behandeling door de algemene ledenvergadering moeten ten minste
twintig dagen vóór de geplande vergadering van de algemene ledenvergadering zijn
ingediend bij de voorzitter van het bestuur.
2. De voorzitter van het bestuur ziet er op toe dat uiterlijk vijftien dagen vóór de geplande
vergadering van de algemene ledenvergadering de agenda met bijlagen in het bezit is van
de afgevaardigden. De leden van het bestuur (en indien ingesteld de raad van toezicht) en
de ereleden ontvangen vorengenoemde stukken tegelijkertijd en ter informatie.
3. De voorzitter van het bestuur doet een voorstel aan de voorzitter van de algemene
ledenvergadering voor de agenda. Deze wordt voorbereid in aanwezigheid van de voorzitter
van de algemene ledenvergadering, een andere afgevaardigde van de algemene
ledenvergadering, de voorzitter van het bestuur, de directeur van het bureau en eventueel
de ambtelijk secretaris.
Artikel 15
Amendementen op voorstellen worden uiterlijk vijf dagen vóór de algemene
ledenvergadering ingediend bij de voorzitter van het bestuur, onder overlegging van
schriftelijke stukken.
Artikel 16
Van het tijdens de algemene ledenvergadering verhandelde wordt binnen een maand een
conceptverslag gemaakt en aan de vergadergerechtigden beschikbaar gesteld. Het
conceptverslag wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering al dan niet gewijzigd
vastgesteld. Ingeval er eerder gecommuniceerd moet worden over tijdens de algemene
ledenvergadering genomen besluiten wordt staande deze vergadering besloten hoe deze
communicatie zal plaatsvinden.
De Regio's
Artikel 17
De regio’s hebben tot taak regionale en lokale activiteiten te organiseren voor mensen met
diabetes passend binnen de doelstelling van de DVN. Hiertoe stellen de regio’s jaarlijks in
oktober een eigen jaarplan op dat wordt afgestemd met het in de statuten in artikel 8 lid 5
beschreven DVN bureau op het landelijke beleids- en jaarplan.
Artikel 18
1. De regio’s worden gecoördineerd door vaste aanspreekpunten, de vrijwillige
coördinatoren.
2. De coördinatoren in de regio’s dienen te voldoen aan het bijbehorende functieprofiel.
3. Indien een coördinator niet geschikt wordt geacht heeft de coördinator de mogelijkheid in
beroep te gaan bij het bestuur. Hiervoor heeft de coördinator een termijn van tien

werkdagen. Het bestuur benoemt een beroepscommissie ad hoc, die bestaat uit één lid van
het bestuur en twee andere personen.
4. Een daartoe aangewezen functionaris van het DVN Bureau fungeert als ambtelijk
secretaris.
5. De beroepscommissie komt binnen vijftien werkdagen na het ingestelde beroep bijeen,
teneinde hoor en wederhoor toe te passen. De commissie doet een bindende uitspraak,
uiterlijk tien werkdagen na hoor en wederhoor.
Artikel 19
1. De coördinatoren in de regio’s beleggen vergaderingen in de regio’s:
a. zo dikwijls de coördinator dit nodig oordeelt;
b. op verzoek van het bestuur;
c. indien hiertoe een schriftelijk verzoek onder opgaaf van onderwerpen bij hem is ingediend
door ten minste vijftien bij de regio ingedeelde leden.
2. In de gevallen, bedoeld in lid 1 onder b en c van dit artikel, moet de ledenvergadering
binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek worden bijeengeroepen op een termijn
van niet langer dan vier weken.
Indien aan een verzoek als bedoeld in lid 1 onder b en c van dit artikel binnen veertien
dagen geen gevolg is gegeven, alsmede ingeval een coördinator ontbreekt is het bestuur
casu quo zijn de desbetreffende leden gerechtigd tot het op kosten van de DVN
bijeenroepen van de vergadering.
Artikel 20
Tot de vergaderingen in de regio’s hebben tevens toegang:
a. de leden van het bestuur en de directeur van het bureau;
b. de door de coördinator in de regio daartoe uitgenodigde personen.
Artikel 21
1. De coördinatoren in de regio’s zijn verplicht het bestuur alle door haar gewenste
inlichtingen te verstrekken.
2. De coördinatoren in de regio’s kunnen in hun rol van regiobudgethouder binnen de door
het bestuur vastgestelde budgetten eenmalige, kortdurende verplichtingen aangaan die
samenhangen met de in de regiojaarplannen opgenomen activiteiten (bijvoorbeeld zaalhuur,
catering, attentie spreker).
Artikel 22
De regio onthoudt zich van activiteiten, waarvan het bestuur met redenen omkleed heeft
verklaard dat deze in strijd zijn met het strategische beleidsplan, het jaarplan of de algemene
gedragslijnen van de vereniging. Dit onverminderd de toepasbaarheid van artikel 40 lid 3
van de statuten.
De vrijwilligers
Artikel 23
1. Personen die als vrijwilliger medewerking willen verlenen aan activiteiten van de
vereniging dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. lid zijn van de vereniging of directbetrokkene bij een lid van de vereniging;
b. voldoen aan het vastgestelde functieprofiel;
c. zich houden aan de gedragsrichtlijnen voor vrijwilligers van de vereniging.
Met de vrijwilliger wordt desgewenst een vrijwilligersovereenkomst gesloten.
2. De overeenkomst met de vrijwilliger wordt door de vereniging beëindigd indien het
lidmaatschap van de vereniging is beëindigd, of indien een aanvraag voor het lidmaatschap
is afgewezen.
3. Het lidmaatschap van vrijwilligers omvat de rechten en verplichtingen die aan het gewone
lidmaatschap van de vereniging zijn verbonden en zoals deze zijn neergelegd in de wet, de
statuten en het huishoudelijk reglement.

Stemmingen
Artikel 24
Als stemmen van onwaarde, bedoeld in artikel 35 lid 3 van de statuten, worden beschouwd:
a. naar het oordeel van de commissie van stemopneming onduidelijk ingevulde biljetten;
b. biljetten waarop meer personen zijn aangegeven dan waarop bij één biljet kan worden
gestemd;
c. ingeval van keuze uit bindende voordracht of ingeval van herstemming: biljetten waarop
personen zijn aangegeven die niet voor benoeming in aanmerking komen;
d. biljetten welke ondertekend zijn ingeleverd.
Artikel 25
Indien bij enkele kandidaatstelling door geen van de stemgerechtigden stemming wordt
verlangd, wordt de kandidaat geacht met algemene stemmen te zijn benoemd.
Artikel 26
1. Bij stemmingen in de algemene ledenvergadering wordt door de voorzitter uit de
afgevaardigden een uit drie personen bestaande commissie van stemopneming benoemd.
2. Bij stemmingen in enig ander verenigingsorgaan worden de stemmen geteld door de
voorzitter van dat orgaan, dan wel door één of meer door hem aan te wijzen deelnemers aan
de vergadering.
Artikel 27
Wanneer op enig voorstel amendementen zijn ingediend, vindt de stemming over het
amendement plaats vóór de stemming over het voorstel. Na de stemming over het
amendement vindt stemming plaats over het aldus gewijzigde voorstel of bij verwerping van
het amendement over het oorspronkelijke voorstel. Stemming over subamendementen gaat
vooraf aan stemming over amendementen.

