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Voorstel tot aanpassing van het algemeen huishoudelijk reglement van de NNV 

Actuele huishoudelijk reglement: https://www.nnv.nl/algemeen-huishoudelijke-reglement/ 

 

Artikel 1 

• Jaarboek is niet meer actueel, is online database geworden. Voorstel: jaarboek wissen.  

• De tweede zin aanpassen aan actualiteit. 

• Voorstel nieuwe tekst artikel 1: Aanvragen om als lid of begunstiger te worden 

toegelaten worden gericht aan het bureau van de vereniging. Het bestuur beslist 

omtrent de toelating van leden. Van toelating als lid of afwijzing van het verzoek 

ontvangt de aanvrager schriftelijk kennis. Ieder lid wordt door het bureau gewezen op 

de statuten en van het huishoudelijk reglement. 

Artikel 3 

• Er zijn geen leden meer die lid zijn geworden voor de genoemde datum in 1939. – 

Voorstel: ‘en leden die voor 20 mei 1939 zijn toegetreden voor het leven (met NNV-

periodiek),’ schrappen.  

Artikel 7 

• Portefeuillehouder NTvN is er niet meer – Voorstel: vicevoorzitter opnemen in het DB. 

Artikel 11: 

• Voorstel: ‘zijn’ vervangen door ‘de’ (in: zijn plaatsvervanger) 

• Voorzitter mag nooit meer dan 50% van de stemmen uitbrengen. Dit specifiek opnemen. 

Voorstel: Bij staking van stemmen beslist over personen het lot, over zaken de stem 

van de voorzitter of de plaatsvervanger met dien verstande dat de voorzitter nooit meer 

dan 50% van de stemmen uit kan brengen. 

Artikel 12: 

• Voorstel: hij wordt do voorzitter in zin 2. 

• Secretaris vervangen door vicevoorzitter. 

Artikel 14:  

• Voorstel: ‘hij’ wordt ‘de penningmeester’ 

Artikel 17: 

• Voorstel: ‘zijn’ vervangen door ‘de eigen’ 

• Voorstel: ‘welke’ vervangen door ‘die’ 

• Voorstel: toevoegen dat bij een online vergadering een controle van de aanwezigen op 

lidmaatschap plaatsvindt. 

Artikel 18: 

• Voorgesteld wordt dit artikel te schrappen. 

Artikel 19: 

• Voorstel: Jaarboek wissen 

Artikel 23: 

Huidige tekst: Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Voorstel: 

toevoegen: ‘met dien verstande dat de voorzitter nooit meer dan 50% van de stemmen uit 

kan brengen.’ 

Artikel 26:  

• Voorstel: adressen wissen 
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