HUISHOUDELIJK REGLEMENT PASSAGE
Vastgesteld op 28 september 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PASSAGE
De begrippen die zijn opgenomen in artikel 1 van de statuten van de vereniging, gelden eveneens voor dit
huishoudelijk reglement.
AFDELINGEN – INSTELLING, SPLITSING, SAMENVOEGING EN OPHEFFING
Artikel 1
1. In elke gemeente waar ten minste vijftien leden wonen, kan, onder goedkeuring van het landelijk bestuur,
een afdeling worden ingesteld.
2. Een afdeling kan worden gesplitst bij besluit van de afdelingsvergadering genomen met een meerderheid
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits de splitsing de goedkeuring heeft van
het landelijk bestuur. Bij splitsing wordt het vermogen van de afdeling verdeeld over de tweede nieuwe
afdelingen naar rato van het aantal leden.
3. Twee of meer afdelingen kunnen besluiten tot het samenvoegen van hun afdelingen. De afdelingsteams
van de betrokken afdelingen dienen hiertoe een voorstel in bij hun afdelingsvergaderingen. De
samenvoeging kan alleen doorgang vinden indien elke betrokken afdelingsvergadering het voorstel
aanvaardt met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen en indien de
samenvoeging de goedkeuring heeft van het landelijk bestuur. Het vermogen van de betrokken afdelingen
wordt vanaf dan beheerd door de nieuwe (samengevoegde) afdeling.
4. Een afdeling kan worden opgeheven bij besluit van de afdelingsvergadering, genomen met een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits de opheffing de
goedkeuring heeft van het landelijk bestuur.
5. Het besluit tot opheffing van een plaatselijke afdeling kan door de afdelingsvergadering eerst na verloop
van zes maanden na de schriftelijke aankondiging van deze opheffing aan het landelijk bestuur worden
genomen.
6. Een afdeling kan ook worden opgeheven bij besluit van het landelijk bestuur, indien het aantal leden dat
tot die afdeling behoort beneden de vijftien is gedaald en aangenomen mag worden dat op korte termijn
geen vermeerdering van dit aantal leden is te verwachten.
7. Bij opheffing van een afdeling draagt het landelijk bestuur, in overleg met het lid, zorg voor aanmelding
van de tot deze afdeling behorende leden bij een andere afdeling.
8. Het afdelingsteam, of bij het ontbreken daarvan het landelijk bestuur, is bij opheffing van een afdeling
belast met de afwikkeling van de zaken. Bij opheffing van een afdeling komt het beheer van het vermogen
van die afdeling toe aan het landelijk bestuur.
AFDELINGEN – LEDEN EN BEROEPSPROCEDURE
Artikel 2
1. Degene die als lid van de vereniging wenst toe te treden, dient zich te melden bij een afdeling of het
landelijk bestuur. Aanmeldingen die binnen komen bij het afdelingsteam worden ter kennisgeving
doorgegeven aan het landelijk bestuur en vice versa.
2. Het landelijk bestuur of afdelingsteam, waarbij de betrokkene zich heeft aangemeld, beslist omtrent de
toelating tot lid.
3. Afwijzing van het lidmaatschap door het afdelingsteam geschiedt schriftelijk binnen een maand na
ontvangst van de aanmelding.
4. Bij niet-toelating tot lid door het afdelingsteam, kan de betrokkene tegen deze afwijzing, binnen een
maand na de ontvangst van het besluit tot afwijzing, schriftelijk in beroep gaan bij het landelijk bestuur,
dat alsnog tot toelating kan besluiten. Het landelijk bestuur hoort zowel het afdelingsteam als de
betrokkene zelf. Het landelijk bestuur beslist binnen een maand na de vergadering waarin het
afdelingsteam en de betrokkene zelf zijn gehoord. De beslissing van het landelijk bestuur, die bindend is
voor alle partijen, wordt door het landelijk bestuur vervolgens binnen zes weken na bedoelde vergadering
schriftelijk ter kennis gebracht van zowel het afdelingsteam als de betrokkene zelf.
5. Indien de afgewezene zich als lid aanmeldt bij het afdelingsteam van een andere afdeling, kan dit
afdelingsteam niet tot toelating tot lid beslissen, dan nadat het landelijk bestuur schriftelijk te kennen
heeft gegeven dat daartegen geen bezwaar bestaat.
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AFDELINGEN - AFDELINGSTEAM
Artikel 3
1. Elke afdeling kent een afdelingsteam, bestaande uit ten minste een coördinator / contactpersoon voor de
leden uit de afdeling, het landelijk bestuur en de regio en een persoon die de financiën van een afdeling
beheert. Voor de landelijke afdeling geldt dat het afdelingsteam bij de uitvoering van haar taken, zoals
communicatie, ondersteund wordt door het Passage Servicepunt.
2. De benoeming van leden van het afdelingsteam van een afdeling geschiedt door de afdelingsvergadering
uit de leden die behoren tot die afdeling.
3. Een lid van het afdelingsteam van een afdeling kan, ook al is zij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen
tijde door de afdelingsvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. Elk lid van het afdelingsteam mag maximaal 6 jaar aaneengesloten deel uitmaken van het afdelingsteam,
tenzij de afdelingsvergadering anders beslist. De coördinator/ contactpersoon voor de leden uit de
afdeling, het landelijk bestuur en de regio en de persoon die de financiën van een afdeling beheert,
hebben bij voorkeur een zittingsperiode van drie aaneengesloten jaren en zijn direct eenmaal
herbenoembaar (twee x drie jaar). De overige leden van een afdelingsteam zijn vrij in de duur van hun
zittingsperiode (tussen nul en zes jaar).
5. Het lidmaatschap van het afdelingsteam van een afdeling eindigt ook door overlijden, door verlies van het
vrije beheer over het vermogen van het lid, door bedanken, door benoeming tot lid van het landelijk
bestuur of door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
6. Indien het aantal afdelingsteamleden beneden twee is gedaald, blijft het afdelingsteam bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een afdelingsvergadering te beleggen waarin de voorziening in de
open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
7. Leden van het afdelingsteam zijn bevoegd financiële afspraken aan te gaan tot een bedrag van
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) per verplichting. Voor hogere bedragen moet vooraf
toestemming worden gevraagd aan het landelijk bestuur.
8. Het afdelingsteam kan taken uitbesteden aan derden. Dit mogen ook niet-leden zijn. Het afdelingsteam
blijft ten alle tijden eindverantwoordelijk.
AFDELINGEN - JAARREKENING
Artikel 4
1. Het afdelingsteam van een afdeling is verplicht de jaarrekening van de afdeling, voor de
afdelingsjaarvergadering, te doen onderzoeken door de kascommissie.
2. De afdelingsvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen,
die geen deel van het afdelingsteam mogen uitmaken.
3. De kascommissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de afdelingsvergadering verslag van haar
bevindingen uit. Het afdelingsteam is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
gewenste inlichtingen aangaande het financiële beheer te verstrekken. Vereist het onderzoek bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich, op kosten van de afdeling, door een deskundige
doen bijstaan. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de afdelingsvergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
4. Het afdelingsteam zendt jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar de door de
afdelingsvergadering goedgekeurde jaarrekening van de afdeling toe aan het landelijk bestuur.
5. Indien gevraagd is het afdelingsteam verplicht aan het landelijk bestuur dan wel een door het landelijk
bestuur aan te wijzen accountant alle gewenste inlichtingen aangaande het financiële beheer te
verstrekken. Het landelijk bestuur verwerkt de gegevens van de plaatselijke afdelingen in de jaarrekening
van de vereniging.
6. De jaarrekening van de afdeling wordt ondertekend door de leden van het afdelingsteam; ontbreekt de
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

AFDELINGEN - AFDELINGSVERGADERINGEN
Artikel 5
1. Jaarlijks moet uiterlijk in de maand maart, een afdelingsvergadering worden gehouden. Hierin wordt ten
minste de jaarrekening van de afdeling, de benoeming van de kascommissie voor het volgende jaar en
wanneer nodig de benoeming van afdelingsteamsleden aan de orde gesteld. Het afdelingsteam stelt de
datum en de plaats van de vergadering tijdig vast.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Andere afdelingsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
afdelingsteam, het landelijk bestuur of een tiende van de leden van de betreffende afdeling dit wenselijk
acht.
Toegang tot de afdelingsvergaderingen hebben leden en het afdelingsteam die behoren tot de afdeling en
de betrokken regiocoördinato(o)r(en). Geen toegang hebben geschorste (afdelingsteam) leden.
Over toelating van andere dan de in het vorige lid bedoelde personen beslist het afdelingsteam.
In de afdelingsvergadering heeft ieder lid dat behoort tot de afdeling en niet is geschorst het recht om één
stem uit te brengen.
Een lid dat behoort tot de afdeling kan op de afdelingsvergadering haar stem enkel persoonlijk
uitbrengen. Stemmen per volmacht is niet toegestaan.
Op de wijze van besluitvorming van de afdelingsvergadering zijn dezelfde voorwaarden en bepalingen van
toepassing als op de wijze van besluitvorming van de ledenraad, beschreven in art 20 van de statuten.

REGIO’S EN REGIOCOÖRDINATOR
Artikel 6
1. De afdelingen zijn gegroepeerd in regio’s, waarvan de geografische grenzen en het aantal door het
landelijk bestuur worden vastgesteld. Het doel van de regio’s is gelijk aan het doel van de vereniging.
2. Een regio kent tenminste één regiocoördinator, die zorg draagt voor de onderlinge samenhang en
samenwerking tussen het landelijk bestuur en de verschillende afdelingen in haar regio.
3. De regiocoördinatoren worden in overleg met de desbetreffende regio benoemd door het landelijk
bestuur.
4. De regiocoördinator coördineert de verkiezing van de (plaatsvervangende) afgevaardigde van de
ledenraad.
5. De regiocoördinator organiseert minimaal éénmaal per jaar een bijeenkomst voor de afdelingen in haar
regio.
6. De regiocoördinator kan voor regionale activiteiten waaraan kosten verbonden zijn periodiek een
begroting indienen bij het landelijk bestuur, danwel voor specifieke projecten geld ontvangen uit
landelijke middelen.
7. Het landelijk bestuur organiseert minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle
regiocoördinatoren.
8. Passage heeft voor al haar actieve leden afspraken over vrijwilligersvergoeding te vinden in: de regeling
vrijwilligersvergoeding.
WENDEN TOT OVERHEDEN EN STANDPUNT IN OPENBAARHEID
Artikel 7
1. Over zaken van algemene strekking en het in de openbaarheid brengen van een standpunt uit naam van
de vereniging mogen afdelingsteams zich alleen met toestemming van het landelijk bestuur tot de
overheid of pers wenden.
2. Een in de openbaarheid te brengen standpunt waarbij de naam van de vereniging gebruikt wordt:
a. moet getoetst worden aan de doelstellingen van de vereniging, zoals verwoord in artikel 4 van de
statuten;
b. is niet partijpolitiek gebonden;
c. moet bevatten van welke afdeling dit standpunt afkomstig is.
JAARLIJKSE BIJDRAGE LEDEN
Artikel 8
1. De landelijke bijdrage van de leden en het adviesbedrag voor de lokale bijdrage zal jaarlijks door de
ledenraad worden verhoogd of verlaagd overeenkomstig het indexcijfer door CBS berekend van de
ontspanningsverenigingen.
2. De ledenraad kan, in overleg met het landelijk bestuur, de jaarlijkse landelijke bijdrage van de leden op
een andere wijze dan vermeld in dit artikel vaststellen.
3. De afdelingsvergadering kan in overleg met het afdelingsteam hun deel van de jaarlijkse bijdrage van de
leden op een andere wijze dan vermeld in dit artikel vaststellen.
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4.

De leden betalen de totale jaarlijkse bijdrage aan de afdeling tot welke zij
behoren vóór een door het afdelingsteam van die afdeling vast te stellen datum. Het afdelingsteam van
de afdeling is gehouden om het gedeelte van de jaarlijkse bijdrage dat niet voor de afdeling is bestemd
vóór een door het landelijk bestuur vast te stellen datum over te maken op de rekening van de vereniging.
Het door elke afdeling aan de vereniging over te maken bedrag wordt door het landelijk bestuur
vastgesteld aan de hand van het aantal per één januari van het lopende jaar tot die afdeling behorende
leden.

OVERGANGSBEPALING
De gewesten van Passage houden per 1 januari 2017 op te bestaan. Opgebouwd spaartegoed van een
voormalig gewest zal vanuit het landelijk bestuur ten behoeve van de leden aangesloten bij dat voormalig
gewest besteed worden. Deze bepaling geldt tot 1 januari 2022. De na vijf jaar resterende gelden mogen alleen
aan directe activiteiten ten behoeve van leden besteed worden.
SLOTBEPALING
Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk, overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 juncto artikel 22 lid 1, 2 en
3 van de statuten, gewijzigd bij besluit van de ledenraad de dato 28 september 2016 en gewijzigd in werking
getreden op 1 januari 2017.
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