
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 2022 

Art 3. Regionale afdelingen 

Komt in z’n geheel te vervallen ivm opheffing regio’s 

 

Art 4. Sectoren 

Art 4.4. aanvullen met: 

Bestuurders van sectoren kunnen, na berichtgeving van de vereniging, aanspraak maken op een 
vergoeding vanwege de vereniging volgens het vacatiereglement. Deze aanspraak betreft alleen de 
door het bestuur aangegeven vertegenwoordigingen en/of activiteiten. Bij het aantreden van de 
bestuurder zal worden aangegeven in welke categorie men valt.  

 

Art 5. Steunstichting 

Komt in z’n geheel te vervallen ivm opheffing Steunstichting. Een klankbordgroep Maatschappelijk 
valt onder art 6. Adviesorganen. 

 

Art 6 Adviesorganen 

Art 6.2 aanvullen met:  

Het secretariaat van de vereniging zal geconditioneerd en facilitaire diensten verstrekken aan het 
adviesorgaan. Bestuurders van adviesorganen kunnen, na berichtgeving van de vereniging, 
aanspraak maken op een vergoeding vanwege de vereniging volgens het vacatiereglement. Deze 
aanspraak betreft alleen de door het bestuur aangegeven vertegenwoordigingen en/of activiteiten. 
Bij het aantreden van de bestuurder zal worden aangegeven in welke categorie men valt. 

 

Art 7 Commissies 

Art 7.2 aanvullen met:  

Bestuurders van adviesorganen kunnen, na berichtgeving van de vereniging, aanspraak maken op 
een vergoeding vanwege de vereniging volgens het vacatiereglement. Deze aanspraak betreft alleen 
de door het bestuur aangegeven vertegenwoordigingen en/of activiteiten. Bij het aantreden van de 
bestuurder zal worden aangegeven in welke categorie men valt. 

 

Art. 8 Leden 

Bij art 8.1. wordt de volgorde anders:  
De vereniging kent: 
a. aspirant leden,  
b. gewone leden,  



c. buitengewone leden,  
d. leden van verdienste en  
e. ereleden. 
 
 
Nieuw artikel 8.4 
Er wordt een artikel tussen de huidige art. 8.4 en art. 8.5 geplaatst. Het nieuwe artikel 8.4 wordt: 
 
Tot leden van verdienste kunnen door het bestuur van de vereniging, op voordracht van het 
verenigingsbestuur of sectorbestuur worden benoemd natuurlijke personen die zich als leden of op 
een andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging zoals vastgelegd in het 
onderscheidingenreglement.  

 
Het huidige artikel 8.4 wordt artikel 8.5 en aangevuld met: 
 
‘… jegens de vereniging zoals vastgelegd in het onderscheidingenreglement’. 

 
Het huidige art. 8.6 wordt aangevuld met:  
 
In bijzondere situaties kan door het bestuur een bedrijf of organisatie als begunstig lid worden 
toegelaten tot de vereniging. Dit zijn producenten, leveranciers en dienstverleners die onze vereniging 
en leden een warm hart toedragen. Ook delen zij via de vereniging graag hun kennis en kunde met 
alle professionals die bij de vereniging zijn aangesloten. E.e.a. is vastgelegd in een 
partnerovereenkomst met een financiele bijdrage per jaar voor tenminste een periode van twee jaar. 
Als tegenprestatie krijgt de partner de gelegenheid waar mogelijk producten en diensten onder de 
aandacht te brengen.  

Het huidige art. 8.7 wordt aangevuld met: 

‘….. in ieder geval de ondernemer/bestuurder die als zodanig in de KvK geregistreerd staat verplicht 
zijn of haar persoonlijk zakelijk emailadres aan het bestuur op te geven….’. 

De eerste zin van art 8.7. luidt dan:  
 
Indien het bestuur daartoe besluit, zijn in ieder geval de ondernemer/bestuurder die als zodanig in de 
KvK geregistreerd staat verplicht zijn of haar persoonlijk zakelijk emailadres aan het bestuur op te 
geven met als doel opneming daarvan in het door het bestuur bij de houden ledenregister. Hetgeen 
tevens inhoudt….. enz. 
 
 
 
Art 9 Beeindiging lidmaatschap 
 
De titel van dit artikel wordt gewijzigd. Dit wordt: 
 
Art 9 Aanmelding en beeindiging lidmaatschap 
 
Een nieuw artikel mbt de aanmelding van het lidmaatschap wordt ingevoegd als art 9.1. Art 9.1 luidt 
dan: 



De aanmelding voor het gewone lidmaatschap/het buitengewone lidmaatschap en het 
aspirant-lidmaatschap geschiedt bij het bestuur van de vereniging, die zich daartoe laat 
bijstaan door de ledenadministratie van de vereniging. De ledenadministratie – indien nodig 
in overleg met de directeur van de vereniging- stelt vast of het aangemelde lid in beginsel 
voldoet aan de lidmaatschapsvereisten.  

Na toelating als lid van  OnderhoudNL wordt een lid overeenkomstig artikel 4 van de statuten 
-al dan niet op eigen verzoek- ingedeeld bij een sectorvereniging(en). 

 

Art. 10 Algemene vergadering 

Art 10.2 wordt aangepast. Hij luidt dan: 

Het bestuur van de vereniging roept per kalenderjaar minimaal eenmaal de algemene 
ledenvergadering bijeen en voorts zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht. Deze algemene 
ledenvergadering kan ook in digitale vorm plaatsvinden, waarbij de oproeping tot deelname 
via bijvoorbeeld teams, zoom of webinar mogelijk zijn. 

 

Art. 11 Stemrecht 

De laatste zin van art 11.3 wordt aangepast. Hij luidt dan: 

‘Aspirant leden, buitengewone leden, ereleden en partners zijn niet stemgerechtigd’. 

 

Art. 12 Raad van Toezicht 
 
Art 12.3 wordt aangepast. Hij luidt dan: 
 
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de algemene vergadering op 
voordracht van de Raad van Toezicht, nadat daarvoor een openbare werving heeft 
plaatsgevonden middels de media van de vereniging, waaronder in ieder geval het ledenblad 
van de vereniging, waarbij tevens een profiel wordt geschetst waaraan een lid van de Raad 
van Toezicht bij voorkeur dient te voldoen. De wijze van werving wordt nader uitgewerkt in 
het RvT-reglement van de vereniging.  

 
De eerste zin van art 12.8 wordt aangepast. Hij luidt dan: 
 
De Raad van Toezicht door het bestuur wordt geinformeerd over het te voeren en gevoerde 
beleid en over de financien van de vereniging. De uitwerking hiervan wordt geregeld in het 
RvT-reglement. De Raad van Toezicht vergadert minimaal……… enz. 

 

 

 



Art 12.11 wordt aangepast. Hij luidt dan: 

De Raad van Toezicht maakt jaarlijkse een verslag op van haar bevindingen, welk verslag wordt 
gevoegd bij danwel opgenomen in de jaarstukken voor de algemene vergadering van de vereniging. 

 

Art 13. Bestuur 
 
Art 13.4 wordt aangepast. Hij luidt dan: 
 
Het bestuur overlegt minimaal vier keer per jaar met de voorzitters van de sectoren. Het bestuur 
bespreekt het algemene beleid en de voorzitters informeren het bestuur over o.a. de 
marktontwikkelingen in de sectoren en klankbordt over het concept beleidsplan. Het bestuur kan voor 
dit overleg ook voorzitters uitnodigen van andere aan de vereniging gelieerde informele verenigingen 
en rechtspersonen. Daarbij komen zowel de algemene als de specifieke (sector-)onderwerpen aan de 
orde. De secretaris van de vereniging is het aanspreekpunt van dit overleg. De voorzitters van de 
sectoren zijn te allen tijde gerechtigd om agendapunten voor het overleg aan te dragen.  

 
Een nieuw artikel 13.7 wordt toegevoegd. Hij luidt: 
 
Op de taakverdeling, werkwijze, beleidsontwikkeling, kwaliteitsborging en honorering van het bestuur 
is het Bestuursreglement van toepassing.  
 

Art 14. Secretaris 
 
Art 14.5 wordt aangevuld. Hij luidt dan: 
 
De secretaris is tevens directeur van de vereniging. Op de samenstelling, taken en werkwijze en 
beoordeling van de directie zijn het Directiereglement en het Reglement Remuneratiecommissie van 
toepassing. 


