Vereniging PDMA - Netherlands (PDMA NL)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Behorende bij de statuten van de PDMA - Netherlands (PDMA NL)
Agenda
Artikel 1

Op de agenda van de in artikel 14 lid 1 van de statuten bedoelde algemene
ledenvergadering in het tweede kwartaal komen tenminste voor de punten:
a. Voordracht van te benoemen of te herbenoemen leden van het bestuur en bij ontstane
vacature voordracht van benoeming van de voorzitter.
b. Financieel jaarverslag van de penningmeester met toelichting over het voorafgaande
verenigingsjaar.
c. Voorstel omtrent decharge van het bestuur
Op de agenda van de vergadering van het vierde kwartaal als genoemd in artikel 14 lid 2
komen tenminste voor de volgende punten:
d. Begroting voor het komende kalenderjaar.
e. Voorstel over de contributies voor het komende kalenderjaar.
Artikel 2

Onverminderd het bepaalde in artikel 16 en 17 van de statuten mogen onderwerpen, die niet
op de agenda zijn vermeld, alleen dan op de ledenvergadering worden behandeld, wanneer
tenminste 2/3 van de stemgerechtigde aanwezigen instemt met het alsnog plaatsen van
deze onderwerpen op de agenda.
Lidmaatschap
Artikel 3

1.

2.

3.

Van de afwijzende beslissing terzake van een aanvraag tot lidmaatschap en van de
beslissing tot opzegging van een lidmaatschap, bedoeld in art. 4 van de statuten, doet
het bestuur aan de betrokkenen mededeling per aangetekende, met redenen omklede
brief, waarin tevens de mogelijkheid van beroep wordt vermeld en op de inhoud van lid 2
en lid 3 van dit artikel wordt gewezen.
Het overeenkomstig artikel 4 lid 2 van de statuten in te stellen beroep moet schriftelijk en
eveneens met redenen omkleed bij de voorzitter zijn ingediend binnen 31 kalenderdagen
na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aangetekende brief, de dag van
ontvangst niet meegerekend.
De ledenvergadering beslist hierover binnen 6 maanden na dagtekening van het
beroepschrift.

Rechtspersoon-leden
Artikel 4

Bij de aanvraag voor het rechtspersoon-lidmaatschap dient te worden aangegeven welke
personen als vertegenwoordiger worden afgevaardigd, en welke vertegenwoordiger tevens
als contactpersoon voor de rechtspersoon zal fungeren. De contributie voor het
rechtspersoon-lid is afhankelijk van het aantal vertegenwoordigers dat door het
rechtspersoon-lid wordt afgevaardigd. Vertegenwoordigers hebben toegang tot alle
activiteiten van de vereniging.
Geldmiddelen
Artikel 5

Als een lid in bijzondere omstandigheden verkeert, kan het bestuur vermindering of
kwijtschelding van de contributie verlenen.
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Dagelijks Bestuur
Artikel 6

1. Er is een dagelijks bestuur bestaande uit tenminste de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester en voorts uit de bestuursleden, die daartoe door het bestuur zijn
aangewezen.
2. Het dagelijks bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van de statuten,
belast met de dagelijkse gang van zaken en de afhandeling van kwesties van
spoedeisende aard.
Artikel 7

Ongeacht het in het vorig artikel gestelde, behoeft het dagelijks bestuur voorafgaande
goedkeuring bij bestuursbesluit als bedoeld in artikel 9 van dit reglement:
a.
b.
c.

het aangaan van een overeenkomst die een bedrag van € 1000,-- te boven gaat
het voeren van een rechtsgeding
het benoemen en het ontslaan van eventueel personeel.

Bestuursvergadering
Artikel 8

Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dagelijks bestuur of tenminste 3 bestuursleden dit
wenselijk acht(en), doch tenminste 2 maal per jaar.
Bestuursbesluit
Artikel 9

1. Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid ter vergadering van tenminste de helft
van het aantal bestuursleden vereist. Is het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig,
dan wordt het onderwerp opnieuw in de eerstvolgende bestuursvergadering gebracht,
alwaar hierover, ongeacht het aantal aanwezigen, wordt beslist bij meerderheid van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen.
2. Een besluit kan, na schriftelijke behandeling, ook buiten de bestuursvergadering met
meerderheid van het aantal uitgebrachte, geldige stemmen worden genomen, tenzij meer
dan 2/3 van het aantal bestuursleden zich tegen schriftelijke behandeling verzet.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem. Een blanco stem wordt geacht niet te zijn uitgebracht.
Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Raad van advies
Artikel 10.

De raad van advies, zoals beschreven in art. 11 van de statuten, bestaat uit leden met het
volgende profiel:
- zijn afkomstig uit het bedrijfsleven (zowel praktizerenden als consultants) of de
academische wereld, en zijn actief op het gebied van product- of
marktontwikkeling.
- zijn actief in de verschillende sectoren: FMCG, consumer durables, industrial en
services
- bekleden in hun organisatie een significante beleid- en beeldbepalende rol op het
gebied van product- en marktontwikkeling
- staan bekend als creatieve, daadkrachtige persoonlijkheden
- vinden het belangrijk zich in te zetten voor de PDMA NL en daarmee voor de
ontwikkeling van het vakgebied product- en marktontwikkeling in Nederland.
Adviseur
Artikel 11

Het bestuur kan besluiten een of meer adviseurs aan het bestuur toe te voegen. Een
adviseur heeft een adviserende stem.
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Verkiezing
Artikel 12

1. Ieder jaar treedt een deel van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur
op te stellen rooster, welk rooster zodanig moet worden opgesteld, dat de aftreding van
de bestuursleden geleidelijk zal zijn.
2. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar, met uitzondering van hen, die het afgelopen
jaar de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt.
3. Het bestuur maakt een voordracht op van de te benoemen of her te benoemen
bestuursleden, onder vermelding van voor de benoeming essentiële gegevens,
voorzover het niet een herbenoeming betreft.
4. Andere kandidaten kunnen tot uiterlijk 16 kalenderdagen voor de dag van de algemene
ledenvergadering worden gesteld door een door tenminste 10 leden ondertekende
verklaring, die vergezeld dient te gaan van voor de benoeming essentiële gegevens van
de kandidaat en de mededeling van de kandidaat, dat hij bereid is een eventuele
benoeming te aanvaarden.
5. Indien andere kandidaten, als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zijn gesteld, doet
het bestuur hiervan mededeling aan de leden, tenminste 7 kalenderdagen vóór de
algemene ledenvergadering.
6. Hij of zij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster van aftreden de plaats van zijn of haar voorganger in.
Artikel 13

Indien het bestuur in zijn geheel aftreedt, blijft het zijn functie waarnemen, totdat het de
leiding aan een nieuw bestuur heeft overgedragen. Dit geschiedt binnen een maand nadat
de verkiezing heeft plaatsgevonden.
Uitbreiding of beperking van het aantal zittende bestuursleden
Artikel 14

Op voorstel van het bestuur of van tenminste 5 leden kan de ledenvergadering besluiten het
aantal zittende bestuursleden uit te breiden dan wel te verminderen.
Artikel 15

Bestuursleden en adviseurs kunnen een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen, die
aantoonbaar verband houden met of ontstaan zijn vanwege activiteiten voor de vereniging.
Ontslag bestuursleden door de ledenvergadering
Artikel 16

1. Wanneer tenminste 15 leden van oordeel zijn, dat één of meer leden van het bestuur uit
hun functie moeten worden ontslagen, dienen zij bij het bestuur een verzoekschrift tot
ontslag en tot bijeenroepen van een ledenvergadering in.
2. Dit verzoekschrift moet met redenen zijn omkleed en door de verzoekers zijn
ondertekend.
3. Binnen 14 dagen na ontvangst stelt het bestuur de leden in kennis van de inhoud van dit
verzoekschrift en roept hen op tot bijwoning van een ledenvergadering, die binnen 31
kalenderdagen na ontvangst van het verzoekschrift, de datum van ontvangst niet
meegerekend, moet plaatsvinden.
Vaststelling of wijzigingen huishoudelijk reglement
Artikel 17

1. Het huishoudelijk reglement of wijzigingen daarin wordt c.q. worden bij besluit van de
ledenvergadering vastgesteld en treedt/treden onmiddellijk in werking.
2. Andere reglementen of wijzigingen daarin worden bij besluit van het bestuur vastgesteld.
Artikel 18

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering te Den Haag, 2 februari 2005.
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