
Platform VVVO

Huishoudelijk Reglement

Op grond van de Statuten van het Platform VVVO, Onderdeel Reglementen, artikel 25-2 en
in het bijzonder in aanvulling op de artikelen 17, 22 en 24 is het navolgende Huishoudelijk
Reglement vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering op 4 april 2008 te Utrecht.

Over het bestuur van het Platform VVVO
Artikel 1,
De lidorganisatie wiens afgevaardigde tot voorzitter is benoemd, wijst een nieuwe
afgevaardigde aan. De voorzitter heeft geen stemrecht.
Artikel 2,
Taken voorzitter,secretaris en penningmeester,
2.1. De voorzitter heeft als taak:
-het toezicht houden op het handhaven van Statuten, Reglement en op het uitvoeren van de
besluiten van het Platform VVVO;
-het leiden van de vergaderingen van bestuur en Algemene vergadering.
-bij ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de vice-voorzitter en bij diens
ontstentenis door een van de andere Dagelijks Bestuursleden (secretaris of penningmeester).
2.2. De secretaris heeft tot taak:
-het beheren van het archief van het Platform VVVO,
-het zorgdragen voor het convoceren en het notuleren van de vergaderingen en het uitvoeren
van de genomen besluiten,
-het verzorgen van de correspondentie van het Platform VVVO,
-het opstellen van het Jaarverslag van het Platform VVVO,
-bij ontstentenis van de secretaris wordt hij/zij vervangen door een der bestuursleden.
2.3. De penningmeester heeft tot taak:
-het dagelijks beheer van de geldmiddelen en het bijhouden van de financiële administratie
van het Platform VVVO,
-het innen van vorderingen en het betalen van schulden van het Platform VVVO,
-het opstellen van het jaarlijkse financiële verslag,
-het opstellen jaarlijks van de begroting,
-bij ontstentenis van de penningmeester wordt hij/zij vervangen door een der bestuursleden.

Over de Algemene vergadering
Artikel 3,
Bij afwezigheid van voorzitter of andere leden van het bestuur voorziet de Algemene
vergadering zelf in het leiden en notuleren van de vergadering.
Artikel 4,
4.1. De leden van de Algemene vergadering hebben het recht besluitvorming te doen
opschorten ten einde ruggespraak te houden; daarbij zij de artikelen 24-3 en 24-4 van de
Statuten eveneens van toepassing. Het opgeschorte besluit wordt daarna in de eerst volgende
Algemene vergadering geagendeerd.
4.2. Het volgens artikel 17.4 van de Statuten voorgedragen en vervolgens benoemde lid van
het bestuur heeft geen stemrecht tijdens de Algemene vergadering.
4.3. De volgens artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement benoemde voorzitter heeft geen
stemrecht tijdens de Algemene vergadering.



Over vertegenwoordiging namens het Platform VVVO
Artikel 5,
5.1. De vertegenwoordiger namens het Platform VVVO die bij derden het Platform
vertegenwoordigt:
-onderschrijft de beginselverklaring, het actieplan en de besluiten van de Algemene
vergadering en spreekt namens het Platform en niet namens afzonderlijke aangesloten
verenigingen,
-is verantwoording schuldig aan het bestuur en de Algemene vergadering,
-informeert/ houdt ruggespraak met het bestuur over de ontwikkelingen binnen en de te
volgen koers in het gremium waar hij/zij het Platform vertegenwoordigt,
-informeert binnen veertien dagen na de daadwerkelijke vertegenwoordiging door middel van
een digitaal verslag via de secretaris het bestuur en de Algemene vergadering.
5.2. personen die het Platform VVVO vertegenwoordigen zijn ingeschreven (bestuurs-)leden
van de aangesloten verenigingen. In het geval dat geen geschikte kandidaat uit eigen
gelederen kan worden gevonden, kan op voordracht van het bestuur ook van buiten een
natuurlijk persoon worden aangetrokken, die op de Platformvergadering geen stemrecht heeft.
In dat geval wordt Artikel 5 van dit Huishoudelijk Reglement ter kennisname meegedeeld

Over vergoedingen
Artkel 6,
6.1. Bestuursleden, leden van het Platform en vertegenwoordigers van het Platform VVVO
ontvangen een vacatie (de op dat moment binnen het Platform gebruikelijke) en een
onkostenvergoeding per bijeenkomst voor deelname aan een bestuursvergadering, een door de
VVVO ingestelde commissie of een overleg met derden (mits geen vacatie van derden),
uitgaande van een redelijke prestatie naar tijd en inhoud voor wat betreft
voorbereiding,aanwezigheid bij en het verwerken van gevolgde bijeenkomst.
6.2. De webmaster van de website van het Platform VVVO, www.platformvvvo.nl, ontvangt
een door het bestuur naar redelijkheid van tijd en werkprestatie vastgestelde vergoeding voor
het onderhouden van de site.


