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Concept Huishoudelijk Reglement van Rocov Hollands Midden 
 
Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 31 januari 2013. 
Verwijzingen naar de statuten zijn in grijs gemarkeerd. 
 
 
Artikel 1 – Huishoudelijk reglement 
Dit huishoudelijk reglement is overeenkomstig artikel 11 lid 1 van de statuten van de Stichting Rocov 
Hollands Midden, gepasseerd op 2 juli 2012. 
 
Artikel 2 – Begrippen 
1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

- de statuten: de statuten van de Stichting Rocov Hollands Midden; 
- het huishoudelijk reglement: dit huishoudelijk reglement van de Stichting Rocov Hollands Midden; 
- het bestuur: het bestuur conform artikel 4 van de statuten; 
- het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur conform artikel 4 lid 10 van de statuten. 

 
Artikel 3 – Het bestuur, samenstelling en afvaardigingen 
1. [Voostel tekst A] Ter nadere uitwerking van artikel 4 lid 2a en lid 4 van de statuten gelden voor 

categorale belangenorganisaties, zoals reizigers-, ouderen of gehandicaptenorganisaties, die 
werkzaam zijn in het concessiegebied van Rocov Hollands Midden en in dit gebied afdelingen 
hebben, de volgende regels: 
- genoemde organisaties hebben per categorie recht op maximaal vier (4) bestuursleden; 
- en per afdeling recht op maximaal twee (2) bestuursleden. 
Voor organisaties die werkzaam zijn in het concessiegebied van Rocov Hollands Midden en in dit 
gebied geen afdelingen hebben, geldt een maximum aantal van twee (2) leden. 

2. Ter nadere uitwerking van artikel 4 lid 2b en lid 4 van de statuten geldt dat het maximum aantal 
deskundigen-bestuurleden maximaal vijf (5) bedraagt. 

3. Een bestuurslid kan niet meer een (1) organisatie vertegenwoordigen. 
4. Al deze bestuursleden genoemd in lid 1 en lid 2, worden geacht ook spreekbuis te zijn van die 

afdelingen van die organisaties op hun belangenterrein, die niet in deze stichting zijn 
vertegenwoordigd. Zij dienen daarvoor met die organisaties contacten te onderhouden en daarover 
te rapporteren. 

 
Artikel 4 – Bestuur, aanvullende bepalingen 
1. Het bestuur kan uit haar leden werkgroepen instellen. 
2. Het bestuur kan agendaleden tot de vergadering van het bestuur toelaten, ook in besloten 

vergaderingen. Zij ontvangen de agenda en alle vergaderstukken die bestuursleden ook ontvangen. 
3. Agendaleden hebben als niet-bestuurslid alleen spreekrecht, geen stemrecht. 
4. Het dagelijks bestuur stemt indien gewenst en het bestuur hier om verzoekt, de te verrichten 

werkzaamheden af met de ambtelijk secretaris. 
5. Voor de jaarvergadering plaatst het bestuur het rooster van aftreden van bestuursleden op de 

agenda, overeenkomstig statuten artikel 4 lid 5. 
6. Bij een tussentijds benoemd bestuurslid ter voorziening in een vacature, treedt deze 3 jaar na de 

datum van zijn of haar benoeming af. 
7. Voor de communicatie tussen bestuursleden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mail. Ten 

behoeve van de bestuursvergaderingen worden altijd de benodigde stukken ook per post 
toegezonden. 

8. Het bestuur stelt op voorstel van de secretaris jaarlijks het jaarverslag vast. Het jaarverslag dient 
uiterlijk op 1 mei van het daarop volgende jaar te worden vastgesteld. Dit vanwege de gemaakte 
afspraken met de provincie terzake. 

9. Het bestuur stelt op voorstel van de penningmeester jaarlijks het financieel jaarverslag vast. Het 
financieel jaarverslag dient uiterlijk op 1 mei van het daarop volgende jaar te worden vastgesteld. Dit 
vanwege de gemaakte afspraken met de provincie terzake. 

10. Het bestuur stelt op voorstel van de penningmeester tijdig de jaarlijkse begroting vast. De begroting 
zal uiterlijk op 1 oktober, van het jaar dat vooraf gaat aan het jaar waarop de begroting betrekking 
heeft, bij de provincie Zuid-Holland ingediend worden. Dit vanwege de subsidieverlening door de 
provincie aan het Rocov Hollands Midden. 

11. Het bestuur stelt op voorstel van het dagelijks bestuur, jaarlijks een werkplan vast. Dit werkplan dient 
financieel onderbouwd te zijn door de begroting. 

12. Een deskundige-bestuurder kan eveneens het bestuur extern vertegenwoordigen. 
13. een agendalid kan nimmer het bestuur van de stichting extern vertegenwoordigen. 
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14. Overeenkomstig de statuten artikel 4, lid 5, wordt het functioneren van bestuursleden geëvalueerd. 
Indien signalen binnenkomen bij het bestuur over disfunctioneren van een of meerdere 
bestuursleden, is de voorzitter hiervoor het aanspreekpunt. De voorzitter gaat prudent om met de 
signalen en tracht op een adequate wijze tot oplossingen te komen. De voorzitter heeft de 
bevoegdheid een ander bestuurslid te verzoeken, mede op te treden als vertrouwenspersoon. 

15. Overeenkomstig de statuten artikel 4, lid 5 wordt het functioneren van de voorzitter geëvalueerd. 
Indien sprake is of blijkt van disfunctioneren, wijst de vice-voorzitter van het dagelijks bestuur een 
vertrouwenscommissie aan die naast de vice-voorzitter tenminste bestaat uit twee bestuursleden. 
Deze commissie adviseert het bestuur omtrent de te volgen handelswijze. 

16. De in artikel 4, lid 15 van dit reglement genoemde vertrouwenscommissie kan de voorzitter 
voordragen voor ontslag. Dit besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten 
minste tweederde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, overeenkomstig artikel 12, lid 2 en 3 van de 
statuten. Deze voordracht is bindend. 

 
Artikel 5 – Besluitvorming binnen het bestuur 
1. Overeenkomstig de statuten artikel 7, lid 6a, wordt hierna het navolgende bepaald: 

a. Bestuursleden,afkomstig uit organisaties, overeenkomstig de statuten artikel 4, lid 2a, hebben bij 
een stemming het recht een (1) stem per persoon uit te brengen. 

b. Deskundigen, overeenkomstig de statuten artikel 4, lid 2b, kunnen eveneens 1 stem per persoon 
uitbrengen. 

 
Artikel 6. – Penningmeester, aanvullende bepalingen 
1. In aanvulling op de statuten artikel 10, worden hieronder nadere regels bepaald: 

a. De penningmeester heeft tekenbevoegdheid voor alle bedragen voor zover deze binnen de door 
het bestuur vastgestelde begroting blijven. Verplichtingen, waardoor de begroting overschreden 
dreigt te worden, mag de penningmeester pas aangaan na goedkeuring van het bestuur of in 
spoedeisende gevallen, na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur. Dezelfde procedure geldt ook 
voor het aangaan van verplichtingen die het begrotingsjaar overschrijden. 

b. Eenmaal per half jaar geeft de penningmeester een overzicht van de financiële stand van zaken 
en doet daarvan verslag aan het bestuur. 

c. Eénmaal (1x) per jaar worden de kasbescheiden van de penningmeester gecontroleerd door de 
kascommissie, ingesteld door het bestuur. De kascommissie bestaat uit minimaal twee (2) 
personen, aan te vullen met 1 reservelid. De zittingstermijn van de commissieleden bedraagt 
twee (2) jaar. Bij de jaarlijkse controle dient bij voorkeur een (1) commissielid de kas ook het 
voorafgaande jaar gecontroleerd te hebben. 

 
Artikel 7. – Werkgroepen 
1. De werkgroepen vergaderen zoveel als de leden van bedoelde werkgroepen noodzakelijk achten. 

De locaties en tijdstippen van deze vergaderingen worden binnen de werkgroepen nader 
vastgesteld. 

2. Werkgroepen worden voorgezeten door een voorzitter. Deze voorzitter is in elke werkgroep een 
bestuurslid van de stichting. 

3. Werkgroepen kunnen agendaleden uitnodigen de vergaderingen van de werkgroepen bij te wonen. 
4. Werkgroepen kunnen eveneens externe deskundige personen uitnodigen. 

 
Artikel 8. – Procedure totstandkoming adviezen 
1. Het bestuur stelt het advies vast. 
2. Het bestuur kan het schrijven van een concept advies zowel aan de ambtelijk secretaris, als aan een 

werkgroep mandateren. 
3. Het bestuur streeft er naar om in unanimiteit tot een advies te komen. Indien een lid van het Bestuur 

een afwijkend standpunt inneemt, kan dit standpunt als minderheidsstandpunt worden opgenomen 
in het advies. 

4. Het advies wordt door de ambtelijk secretaris of het dagelijks bestuur verstuurd. 
 
Artikel 9. – Vergoeding van onkosten. 
1. In aanvulling op de in de statuten onder artikel 3, lid 2 vermelde onkosten die door de bestuurders 

worden gemaakt, betreffen deze onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten. Deze onkosten 
worden elk jaar t.b.v. het eerste halfjaar, resp. het tweede halfjaar, vóór 1 juli, resp. vóór 15 januari 
van het daarop volgende jaar bij de penningmeester schriftelijk of per e-mail ingediend. 
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2. Naast de in de statuten onder artikel 3, lid 2 vermelde kosten kunnen ook de navolgende uitgaven 
voorkomen: 
- telefoongesprekskosten; 
- gebruik internet; 
- gebruik pc, printer en overig communicatieapparatuur; 
- printpapier en inktpatronen. 

3. Het bestuur stelt jaarlijks op voorstel van de penningmeester, de vergoeding van de kosten bedoeld 
in het vorige lid, vast in de vorm van een forfait, in lijn met de vaststelling van de jaarlijkse begroting. 
De basisvergoeding van de kosten kan tussentijds door het bestuur op voorstel van de penning-
meester worden gewijzigd, doch conform de vastgestelde begroting. 

4. Indien de begroting door het bestuur en de provincie is goedgekeurd, heeft het dagelijks bestuur de 
bevoegdheid elk bestuurslid een vacatievergoeding uit te keren op basis van aanwezigheid van 
bestuursvergaderingen. 

5. Het gestelde in lid 4 is niet van toepassing voor externe bijeenkomsten en eveneens niet voor 
werkgroepvergaderingen. 

6. De hoogte van de vacatievergoedingen wordt jaarlijks vastgesteld door de penningmeester en in de 
begroting opgenomen. 

 
Artikel 10. – Geheimhouding. 
1. De inhoud van documenten is in principe altijd vertrouwelijk, met uitzondering van die documenten, 

waarbij zonder meer duidelijk is aangegeven, dat die openbaar zijn. 
2. Onder vertrouwelijk wordt verstaan dat de inhoud van betreffende documenten niet in de media 

mogen komen. 
3. Artikel 9 van de statuten is van toepassing voor alle bestuursleden en agendaleden. 
4. Indien binnen werkgroepen andere personen met specifieke deskundigheid, geen agendalid zijnde, 

aanwezig zijn, worden vertrouwelijke onderwerpen en of stukken niet behandeld. 
5. Als er sprake is van schending van de vertrouwelijkheid door bestuursleden of agendaleden, heeft 

de voorzitter de bevoegdheid, de betreffende lid(leden) ter verantwoording te roepen en sancties op 
te leggen. De voorzitter heeft eveneens de bevoegdheid de aard en omvang van bedoelde sancties 
te bepalen. 

 
Artikel 11. – Slotbepalingen. 
1. De bepalingen van dit huishoudelijk reglement, met inbegrip van de wijzigingen, treden pas in 

werking nadat het bestuur deze heeft vastgesteld. 
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt met een benodigde meerderheid van tenminste 

2/3 van de stemmen, overeenkomstig artikel 12 lid 2 en 3 van de statuten. 
3. Elk bestuurslid of agendalid dient zich te conformeren aan de statuten en dit huishoudelijk 

reglement. 
4. In zaken waarin kennelijk bij de vaststelling van de statuten of het huishoudelijk reglement niet is 

voorzien, beslist het bestuur. 
 
 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Verwijzing van artikelen 
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Bijlage 1 
 
Verwijzingen van artikelen in Statuten naar Huishoudelijk Reglement 
 
 
Statuten Huishoudelijk Reglement 

artikel 3, lid 2 .......................................artikel 9, lid 1 en 2 

artikel 4 ................................................artikel 2, lid 1 

artikel 4, lid 2a .....................................artikel 3, lid 1; artikel 5, lid 1a 

artikel 4, lid 2b .....................................artikel 3, lid 2; artikel 5, lid 1b 

artikel 4, lid 4 .......................................artikel 3, lid 1 en 2 

artikel 4, lid 5 .......................................artikel 4, lid 5, 14 en 15 

artikel 4, lid 10 .....................................artikel 2, lid 1 

artikel 7, lid 6a .....................................artikel 5, lid 1 

artikel 7, lid 7 .......................................artikel 4, lid 2 

artikel 9 ................................................artikel 10, lid 3 

artikel 10 ..............................................artikel 6, lid 1 

artikel 11, lid 1 .....................................artikel 1 

artikel 12, lid 2 en 3 .............................artikel 4, lid 16; artikel 11, lid 2 


