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Huishoudelijk Reglement Federatie van Algemene 
Seniorenverenigingen (FASv)   
Vastgesteld in de bestuursvergadering) van 31 oktober 2018. 
Besluit tot goedkeuring in de Federatieraadsvergadering van 23 november 2018 
 

 

Artikel 1: Aard en doel Huishoudelijk Reglement1  
Het Huishoudelijk Reglement beschrijft binnen de werkingssfeer van de Statuten, de 
regelgeving in relatie tot zaken van bestuurlijke en huishoudelijke aard.  
 
Artikel 2: lidmaatschap: bezwaar tegen besluit tot weigeren 
1. Het bestuur kan een vereniging het lidmaatschap weigeren indien de vereniging  

- naar het oordeel van het bestuur – statutair te weinig democratische regels heeft en of 
toepast, waardoor de inbreng van de plaatselijke leden van de vereniging geen of te 
weinig invloed heeft op het bestuur van de vereniging en of het beleid en de activiteiten 
van de vereniging. 
 

2. Indien de Federatieraad het gerede vermoeden heeft van een situatie als onder lid 1 
genoemd, kan de Federatieraad het bestuur een aanwijzing geven om nader onderzoek 
te verrichten.  
Het resultaat van dit onderzoek kan zijn dat het lidmaatschap wordt geweigerd.  
 

3. Van een besluit tot weigering wordt de vereniging ten spoedigste door middel van een 
aangetekend schrijven, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 
 

4. Tegen een besluit van het Federatiebestuur tot weigering van verlening van het 
lidmaatschap van de FASv kan de vereniging aan wie het lidmaatschap is geweigerd 
binnen één maand na kennisgeving beroep aantekenen bij de Federatieraad, zoals 
bepaald in artikel 3 lid 3 van de Statuten.  
 

5. Een bezwaarschrift als bedoeld in het vorige lid dient schriftelijk te worden ingediend bij 
het secretariaat en dient in ieder geval te bevatten: naam en adres van de aanvrager; 
de gronden waarop het bezwaar berust; een handtekening van de voorzitter en 
secretaris. 
Zo nodig kan het bestuur nadere eisen aan het bezwaarschrift stellen. 
 

6. Het bezwaar wordt niet ontvankelijk verklaard indien het bezwaarschrift niet binnen één 
maand na dagtekening van het weigeringsbesluit van het Federatiebestuur door het 
secretariaat is ontvangen. 
 

  

                                                           
1 Toelichting bij het Huishoudelijk Reglement: 

 De nummering van Huishoudelijk Reglement (HR) is gewijzigd i.v.m. vervallen artikelen. 

 In het Huishoudelijk Reglement zijn de artikelen uit de Statuten nader uitgewerkt als dit ingevolgde de 
Statuten was verplicht.  

 Daarnaast treft u een nadere uitwerking aan van de zogenoemde ‘kan bepalingen’ uit de Statuten, voor zover 
dat volgens het bestuur relevant is. 

 In artikel 6 zijn tevens de taak, bevoegdheid en verantwoordelijk van de regio aangegeven inzake de 
verkiezingsprocedure die leidt tot de benoeming van maximaal twee leden van de Federatieraad. Als 
beginsel geldt dat over de voordracht en de benoeming van een kandidaat tot lid van de Federatieraad 
consensus bestaat bij de leden in een bepaalde regio.  

 Met artikel 9 lid 3 voldoet de FASv aan de geheimhoudingswens ingevolgde de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
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7. De secretaris bevestigt binnen twee weken na dagtekening van het bezwaarschrift 
schriftelijk de ontvangst en zendt het bezwaarschrift binnen twee weken na dagtekening 
ter behandeling door aan de Federatieraadsleden, vergezeld van de onderbouwde visie 
van het Federatiebestuur. De wederpartij ontvangt hiervan een afschrift, onder 
vermelding van de datum van behandeling van het bezwaarschrift in de Federatieraads-
vergadering. Het bezwaarschrift wordt in de eerstvolgende Federatieraadsvergadering  
behandeld.  
 

8. De Federatieraad kan zich laten adviseren door een Bezwaarschriftencommissie uit 
haar midden, bestaande uit ten minste drie leden, die niet afkomstig mogen zijn uit de 
regio waar de vereniging is gevestigd. 
Een buitengewone Federatieraad kan bijeengeroepen worden als een aantal 
afgevaardigden die samen bevoegd zijn tot het uitbrengen van ten minste een vijfde van 
de stemmen hiertoe het bestuur verzoeken.  
 

9. De bezwaarde heeft het recht om binnen twee weken na de mededeling dat de zaak in 
behandeling is genomen, een verweerschrift tegen de visie van het Federatiebestuur in 
te dienen bij het secretariaat. 
 

10. De secretaris deelt het door de Federatieraad genomen besluit zo spoedig mogelijk, maar 
in ieder geval binnen twee weken na de Federatieraadsvergadering waarin het besluit 
werd genomen, schriftelijk mee aan de bezwaarde. 
 

11. Het besluit van de Federatieraad is bindend. 
 

12. De bezwaarde kan het ingediende bezwaarschrift op elk moment gedurende de 
procedure schriftelijk intrekken bij het secretariaat. 

 
Artikel 3: Einde lidmaatschap 
1. Het bestuur kan het lidmaatschap van een vereniging beëindigen op grond van artikel 4 

van de Statuten indien de vereniging - naar het oordeel van het bestuur – statutair te 
weinig democratische regels blijkt te hebben en of toepast, waardoor de inbreng van de 
plaatselijke leden van de vereniging geen of te weinig invloed heeft op het bestuur van 
de vereniging en of het beleid en de activiteiten van de vereniging. 
 

2. Indien de Federatieraad het gerede vermoeden heeft van een situatie als onder lid 1 
genoemd, kan de Federatieraad het bestuur een aanwijzing geven om nader onderzoek 
te verrichten. 
 

3. Tegen een besluit het lidmaatschap te beëindigen staat – conform de bepalingen voor 
ontzetting – beroep open bij de Federatieraad. 
  

4. Een besluit tot ontzetting als bedoeld in de artikel 4 lid 9 van de Statuten wordt door het 
Federatiebestuur genomen.  
 

5. Ingeval van ontzetting wordt het betreffende besluit altijd door middel van een 
aangetekend schrijven, ten spoedigste maar in elk geval binnen twee weken nadat het 
besluit is genomen, ter kennis gebracht van het lid, onder gemotiveerde vermelding van 
de gronden waarop dit besluit is genomen. 
 

6. Tegen het betreffende besluit staat beroep open bij de Federatieraad. Een dergelijk 
beroep dient binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving schriftelijk en 
volledig gedocumenteerd te worden ingediend bij het secretariaat, onder vermelding van 
minimaal één beroepsgrond. 

 
7. Het secretariaat bevestigt binnen twee weken na dagtekening van het beroepsschrift 

schriftelijk de ontvangst en zendt het beroepsschrift binnen twee weken na dagtekening 
ter behandeling door aan de Federatieraadsleden, vergezeld van de onderbouwde visie 
van het Federatiebestuur.  
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De wederpartij ontvangt hiervan een afschrift, onder vermelding van de datum van 
behandeling van het beroepsschrift in de Federatieraads-vergadering. Het beroepsschrift 
wordt in de eerstvolgende Federatieraadsvergadering behandeld. 
 

8. De wederpartij heeft het recht om binnen twee weken na de mededeling dat de zaak in 
behandeling is genomen, een verweerschrift tegen de visie van het Federatiebestuur in 
te dienen bij het secretariaat. 

 
9. De Federatieraad hoort, staande de vergadering, de geschorste vereniging. Partijen 

kunnen zich door deskundigen laten bijstaan.  
De Federatieraad beraadslaagt over de kwestie en neemt, staande de vergadering, een 
besluit over de ontzetting uit het lidmaatschap van de geschorste vereniging. De 
secretaris deelt het ter vergadering genomen besluit zo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval binnen een week na de Federatieraadsvergadering, schriftelijk mede aan de 
geschorste vereniging. 
 

10. De vereniging kan het ingediende beroepschrift op elk moment gedurende de procedure 
schriftelijk intrekken bij het secretariaat. 

 
Artikel 4: Verplichtingen. Opbouw van de contributie 
1. De contributie wordt jaarlijks door de Federatieraad vastgesteld. De contributie voor een 

bepaald jaar is gebaseerd op  
a. het aantal leden/verenigingen op peildatum 1 januari van betreffend kalenderjaar; 
b. het aantal plaatselijke leden van de verenigingen op genoemde peildatum.   
 

2. Van de contributieafdracht door de leden betaalt de FASv onder meer de kosten voor het 
lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Organisaties voor Gepensioneerden 
(NVOG).  
 

3. De penningmeester draagt zorg voor een correcte inning van de contributiegelden. 
 

4. Wijzigingen in de contributie worden op voorstel van het Federatiebestuur door de 
Federatieraad vastgesteld. 
 

5. Het Federatiebestuur bepaalt het tarief voor het eventueel afnemen van diensten door de 
verenigingen die niet in het bedrag van de contributie zijn begrepen. 

 
Artikel 5: Verplichtingen. Verschuldigde contributie bij beëindiging lidmaatschap 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft het lid niettemin 
contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar, tenzij op grond van artikel 7 lid 2 
van de Statuten het lid gehele of gedeeltelijke ontheffing van de betaling van contributie werd 
verleend of als de betaling van contributie door het Federatiebestuur of Federatieraad – 
gezien bijzondere omstandigheden - als onredelijk wordt ervaren. 
 
Artikel 6: Rechten. Voordracht en benoeming van leden voor de Federatieraad en de 
taak daarbij van de regio 
1. Per regio kunnen twee kandidaten voor de Federatieraad worden voorgedragen.  
      Vooralsnog wordt een regio gelijkgesteld met een provincie.  
 
2. Alle leden in betreffende regio’s hebben een zelfstandig recht om kandidaten voor de 

Federatieraad voor te dragen. Als leden samen een organisatorisch verband vormen en 
gezamenlijk een of meerdere kandidaten voordragen, heeft dit organisatorisch verband 
het recht op de benoeming van ten minste één kandidaat mits het organisatorisch 
verband tenminste de helft van de leden in de regio vertegenwoordigt. 
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3. a.  De leden in een bepaalde regio zijn verantwoordelijk voor de voordracht en   

benoeming van twee kandidaten voor de Federatieraad; 
b.  Het bestuur kan een van de leden in een regio verzoeken om als regionaal  

coördinator een verkiezing van leden voor de Federatieraad in desbetreffende regio 
te organiseren; 

c.  In overleg met de leden in die regio en rekening houdend met het onder lid 2 
bepaalde, heeft een regio het recht om twee kandidaten in de Federatieraad te 
benoemen;  

d.  Over die kandidaatstelling bestaat bij de leden in betreffende regio geen   
bezwaar. 

 
4. Mocht een regio van dit recht niet of niet volledig gebruik kunnen maken, dan streeft de 

regio ernaar om dit recht alsnog geldend te maken in de periode na de verkiezing. De 
regio kan daartoe tussentijdse verkiezingen houden en of kandidaten voordragen bij het 
bestuur. Als de leden in betreffende regio geen bezwaar hebben tegen het voorstel van 
de regio, kan de benoeming plaatsvinden in de eerstvolgende vergadering van de 
Federatieraad. 

 
5. Hoewel het bestuur ingevolge artikel 16 onder lid 5 sub b van de Statuten het recht heeft 

om in het uiterste geval de leden voor een bepaalde regio te benoemen, zal het bestuur 
van dit recht zo min mogelijk gebruik willen maken.  

 
Artikel 7: Bestuur: samenstelling en benoeming 
1. De Federatieraad benoemt de bestuursleden en is bevoegd om een voordracht op te 

maken. 
 

2. Een voordracht door de Federatieraad dient door tenminste twee/derde van de 
Federatieraadsleden te worden ondersteund. 
 

3. De benoeming van een kandidaat-bestuurslid tot bestuurslid geschiedt niet eerder dan 
nadat hij of zij ten minste een half jaar bestuursvergaderingen heeft bijgewoond. Na deze 
kennismakingsperiode kunnen zowel de kandidaat als het bestuur besluiten om de 
benoemingsprocedure al dan niet voort te zetten.  

 
Artikel 8: Federatiebestuur: bijeenroepen, vergaderingen, besluitvorming 
1. Aan het begin van elk jaar wordt het vergaderschema voor betreffend jaar bekend 

gemaakt opdat ook de leden rekening kunnen houden met de te houden vergaderingen 
en zo nodig onderwerpen ter bespreking kunnen aandragen. 
 

2. Het Federatiebestuur streeft naar een zo groot mogelijke consensus over de te nemen 
besluiten. Het geniet de voorkeur om besluiten unaniem te nemen. 
 

3. Bij vergaderingen, die geheel op digitale wijze plaatsvinden, kunnen besluiten alleen 
maar unaniem worden genomen. 
De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de op deze wijze genomen 
besluiten. In de eerstvolgende reguliere vergadering, dient het verslag te worden 
vastgesteld.  
 

Artikel 9: Omgaan met vertrouwelijke gegevens door besturen plaatselijke 
verenigingen, bestuursleden van de FASv en leden van de Federatieraad 
1. Een integriteitstoets ingevolgde een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt niet 

gevraagd. Wel dienen bestuurders van plaatselijke verenigingen, bestuursleden van de 
FASv en leden van de Federatieraad zich loyaal op te stellen ten aanzien van de FASv. 
Zij mogen – conform artikel 5 lid 1 van de Statuten - de belangen van de FASv en zijn 
organen nimmer schaden.  
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2. Informatie en of documenten van de FASv met een vertrouwelijk karakter mogen 
derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van het Federatiebestuur worden gedeeld 
met derden die geen functie binnen de FASv bekleden. 
 

3. Bestuursleden van de FASv en leden van de Federatieraad aanvaarden met hun 
lidmaatschap tevens dat zij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Federatie 
onderschrijven. 
 

4. De Federatieraad dan wel het Federatiebestuur kunnen zo nodig maatregelen treffen. 
 
Artikel 10: Federatieraad. Woonverplichting kandidaten 
1. In beginsel kunnen slechts kandidaten als afgevaardigden worden voorgedragen en 

benoemd als zij woonachtig zijn in de regio van waaruit de voordracht plaatsvindt. 
 

2. Het is in de praktijk mogelijk dat leden een organisatorisch verband aangaan die regio-
overschrijdende is. Mocht zich zo’n situatie voordoen dan kan de Federatieraad: 
a. de regiogrenzen wijzigen als het een structurele situatie betreft of 
b. de desbetreffende kandidaat dispensatie verlenen en toestaan dat deze buiten de 

regio woont; 
c. eenzelfde soort situatie kan zich voordoen als een eenmaal benoemde kandidaat 

nadien verhuist naar een andere regio. Ook dan is dispensatie mogelijk als daarmee 
het belang van een lid, de regio en of de Federatie is gediend. 

 
Artikel 11. Federatieraad. Tussentijdse verkiezingen na ontslag van een lid 
1. Een vacature in de Federatieraad vanwege ontslag van een lid dient zo spoedig mogelijk 

vervuld te worden. 
  

2. Binnen een maand na een ontslag van een lid van de Federatieraad worden de leden in 
de regio waar desbetreffend lid woont in de gelegenheid gesteld om een lid voor de 
Federatieraad voor te dragen. 
 

3. Mocht het ontslagen lid zijn voorgedragen door een organisatorisch verband van leden, 
dan wordt betreffend organisatorisch verband in de gelegenheid gesteld om een lid voor 
de Federatieraad voor te dragen. 
 

4. Indien noch de leden in de regio, noch het organisatorisch verband van leden in de regio 
binnen de daarvoor openstaande periode een voordracht voor een lid van de 
Federatieraad doen, dan is het bestuur bevoegd een kandidaat voor te dragen.  

 
Artikel 12. Werkorganisatie: Bureau Federatieraad, delegatie van bevoegdheden 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is de Bureaucoördinator belast met de leiding en 
beheer van de werkorganisatie en verricht hij werkzaamheden ten behoeve van het bestuur. 
Het bestuur stelt hiervoor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast die aan de 
Bureaucoördinator zijn gedelegeerd.  
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