
ALV Zoogdiervereniging 12-12-09 
 
Huishoudelijk reglement Zoogdiervereniging 
 
Aan: Algemene vergadering 
Van: bestuur  
Actie: vaststellen 
Datum behandeling: 12-12-09 
 
Aanleiding 
De Zoogdiervereniging maakt de laatste jaren een snelle ontwikkeling door. Dat heeft o.a. te 
maken met de verdere groei en professionalisering van de Steunstichting, eisen die overheden 
stellen aan zorgvuldig onderzoek en de ontwikkeling van de Nationale Databank Flora en 
Fauna. 
Deze ontwikkelingen maken het nodig om geldende formele en informele afspraken tegen het 
licht te houden en waar nodig opnieuw te formaliseren. 
 
Statuten en Huishoudelijk Reglement 
De belangrijkste regels die de vereniging betreffen zijn vastgelegd in de statuten. Statuten 
kunnen alleen worden gewijzigd met tussenkomst van een notaris. Deze procedure vergt tijd 
en brengt kosten met zich mee. Daarom worden alle zaken die niet noodzakelijkerwijs in de 
statuten moeten zijn opgenomen in andere documenten geregeld. De statuten noemen 
expliciet (art. 20) dat de ALV een of meer huishoudelijk reglementen vast kan stellen. 
Naast een algemeen huishoudelijk reglement, zoals het voorliggende document, kent de 
vereniging ook huishoudelijke reglementen van werkgroepen en redactiestatuten.  
Voor het doen van zorgvuldig onderzoek worden tegenwoordig ook steeds vaker protocollen 
opgesteld en door de ontheffing verlenende instantie verplicht gesteld. 
Al deze documenten tezamen omvatten de spelregels die ervoor moeten zorgen dat alle 
geledingen binnen de vereniging goed kunnen werken. 
 
Alles regelen 
De vereniging kent een zestal verschillende geledingen die elk een eigen werkwijze hebben en 
over specifieke rechten en plichten beschikken. De statuten bevat vele artikelen die de 
werkwijze van de Algemene Ledenvergadering en het Bestuur regelen. De andere geledingen 
als werkgroepen, redacties, leden, waarnemers, etc. komen in de statuten slechts beperkt of 
geheel niet aan de orde. Dit huishoudelijk reglement moet dan ook worden beschouwd als 
aanvulling op de statuten. 
Het huishoudelijk reglement kan en wil niet alles regelen. Aanvullend op dit algemene 
huishoudelijk reglement wordt van werkgroepen gevraagd om een eigen reglement op te 
stellen. Redacties werken met een redactiestatuut. Andere zaken die een regeling vereisen 
moeten in specifieke documenten geregeld worden (zoals onderzoeksprotocollen). 
Waar mogelijk worden sjablonen beschikbaar gesteld die door besturen van de andere 
geledingen gebuikt kunnen worden om hun eigen reglement vorm te geven. 
 
Opbouw huishoudelijk reglement 
Om van het huishoudelijk reglement een compleet document te maken wordt begonnen met 
enkele artikelen uit de statuten die vnl. doel, middelen en bestuur van de vereniging betreffen. 
Daarna komen de verschillende geledingen zoals commissies, werkgroepen, redacties, leden, 
waarnemers en de Steunstichting aan de orde. 



Het reglement wordt afgesloten met enkele artikelen die zaken regelen die de hele vereniging 
aangaan. 
 
Besluit 
De tekst van dit huishoudelijk reglement kent een voorgeschiedenis. Het document is 
besproken met de voorzitters van werkgroepen en in verschillende werkgroepen. Op basis van 
de adviezen van de werkgroepen is het reglement op een aantal punten bijgesteld en 
vervolgens door het bestuur vastgesteld. 
Het bestuur vraagt de ALV akkoord te gaan met het voorliggende huishoudelijk reglement. 
  
 


