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BASISREGLEMENT 
ALS BEDOELD IN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN VAN DE VERENIGING CONTACT 

OUD−MARINIERS 
 
Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
Vereniging: de te Rotterdam gevestigde vereniging Contact Oud-Mariniers (afgekort C.O.M.). 
Statuten: de statuten van de Vereniging. 
 
De afdeling 
Artikel 1. 
1. De afdeling is een onderdeel van de Vereniging. 
2. Het Algemeen Bestuur stelt het werkgebied van de afdeling vast. 
3. De afdeling heeft geen rechtspersoonlijkheid. 
4. Aan het hoofd van een afdeling staat het Afdelingsbestuur. 
5. Onder afdelingsvergadering wordt verstaan: de algemene vergadering van de afdeling. 
6. De vergadering van afdelingsbestuurders heet: Afdelingsbestuursvergadering. 
 
De onderafdeling 
Artikel 2. 
1. Binnen een afdeling kunnen onderafdelingen actief zijn. 
2. De onderafdeling is een onderdeel van de afdeling. 
3. Het Afdelingsbestuur kan besluiten in een deel van het in artikel 1.2. bedoelde werkgebied 

onderafdelingen op te richten of op te heffen. 
4. Voor een onderafdeling en een afdeling gelden dezelfde bepalingen uit dit Reglement. 
5. Het Afdelingsbestuur functioneert ten opzichte van het Onderafdelingsbestuur op dezelfde 

wijze als het Algemeen Bestuur ten opzichte van het Afdelingsbestuur en omgekeerd. 
 
Leden 
Artikel 3. 
l. Tot de afdeling behoren gewone en buitengewone leden, ereleden, leden van verdienste en 

donateurs, voor zover zij zijn geregistreerd op adressen in het afdelingswerkgebied, zoals 
bedoeld in artikel 1.2. 

2. Wonen de in het vorige lid bedoelde leden buiten een gebied met verenigingsafdelingen, dan 
worden zij geacht een adres te hebben binnen de afdeling waar zij laatstelijk waren 
ingeschreven. 
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3. Hebben die leden nooit in een afdelingswerkgebied gewoond, dan kunnen zij kiezen tot welke 
afdeling ze willen behoren, zoals bepaald in het volgende lid. Blijven zij in dat opzicht in 
gebreke dan worden die leden ingeschreven in de afdeling waarbinnen Rotterdam als 
vestigingsplaats van de vereniging geldt. 

4. In afwijking van het voorgaande kan de vereniging leden op schriftelijk verzoek in een andere 
afdeling indelen. 

5. Een lid kan maar in één afdeling worden ingeschreven en stemgerechtigd zijn. 
 
Afdelingsbestuur 
Artikel 4. 
Een afdeling wordt bestuurd door een Afdelingsbestuur. Dit bestaat uit ten minste drie 
personen: voorzitter, secretaris en penningmeester. De afdelingsvergadering kiest de 
bestuursleden uit de gewone leden van de afdeling. 
 
Bestuurslidmaatschap 
Artikel 5. 
1. Leden van het Afdelingsbestuur worden op voordracht benoemd. Het Afdelingsbestuur of ten 

minste een tiende van het aantal stemgerechtigde afdelingsleden kan een dergelijke 
voordracht opstellen. Bij de oproep tot de vergadering wordt vermeld welke kandidaten voor 
welke bestuursfuncties worden voorgedragen. Komt een voordracht voort uit de leden, dan 
moet die schriftelijk en ten minste achtenveertig uur voor het begin van de vergadering bij 
het Afdelingsbestuur worden ingediend. 

2. De afdelingsvergadering kan leden van het Afdelingsbestuur wegens gebleken 
disfunctioneren schorsen of ontslaan, ook wanneer ze tijdelijk zijn benoemd, mits dat 
gebeurt met twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

3. Een schorsing eindigt als niet binnen drie maanden na het schorsingsbesluit tot ontslag is 
besloten. 

4. Leden van het Afdelingsbestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn 
daarna nog eenmaal herkiesbaar. Het Afdelingsbestuur stelt zelf een rooster van aftreden op. 

5. Bij vervulling van een tussentijdse vacature telt de gedeeltelijke zittingsperiode van het 
benoemde bestuurslid niet mee voor de maximale zittingsduur. 

6. Een nieuw bestuurslid treedt in functie direct na de vergadering waarin hij is verkozen. 
7. Het lidmaatschap van het Afdelingsbestuur eindigt: 

a. wanneer de vereniging daartoe op basis van artikel 8 van de statuten besluit; 
b. als het bestuurslid zelf voor zijn functie bedankt; 
c. als het bestuurslid toetreedt tot het Dagelijks Bestuur; 
d. zodra de afdelingsvergadering daartoe op grond van artikel 5.2 van dit Reglement besluit. 

 
Verslaglegging en besluitvorming 
Artikel 6. 
l. De afdelingssecretaris maakt van elke vergadering van het Afdelingsbestuur notulen, met 

bijbehorende besluitenlijst. De notulen worden in dezelfde of eerstvolgende vergadering 
vastgesteld. Daarna ondertekenen voorzitter en secretaris voor akkoord. 
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2. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. Staken de stemmen dan beslist 
de voorzitter. 

3. De afdeling kan nadere regels opstellen voor de vergadering van het Afdelingsbestuur en de 
besluitvorming. Die mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten. De 
afdelingsvergadering moet die regels vaststellen. 

 
Artikel 7. 
1. Het Afdelingsbestuur is belast met het besturen van de afdeling en voorts met al die taken die 

het Algemeen Bestuur aan dit bestuur opdraagt. 
2. Het Afdelingsbestuur pleegt vooraf overleg met het Algemeen Bestuur of met een of meer 

Afdelingsbesturen: 
a. in gevallen die het belang van de Vereniging raken; 
b. als er afdelingsbelangen in het geding zijn. 

3. Een Afdelingsbestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid het uitvoeren van 
taakonderdelen aan anderen toe te vertrouwen. Het kan daartoe onder meer commissies in 
het leven roepen. 

4. Het Afdelingsbestuur heeft een beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, mits het 
Dagelijks Bestuur die bij schriftelijke volmacht heeft verleend. 

 
Informatie aan Algemeen Bestuur 
Artikel 8. 
1. Het Afdelingsbestuur rapporteert het Algemeen Bestuur binnen drie maanden na afloop van 

het verenigingsjaar over het beheer van de geldmiddelen. Het legt daartoe een balans met 
staat van baten en lasten over. 

2. Het Afdelingsbestuur is verplicht het Algemeen Bestuur of aan een door dit bestuur 
aangewezen accountant desgewenst alle inlichtingen over het financiële beheer te 
verstrekken, de kas en de waarden te tonen en inzage in de afdelingsboeken en -bescheiden 
te geven. 

3. Tevens doet het Afdelingsbestuur binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar aan 
het Algemeen Bestuur verslag van de algemene gang van zaken binnen de afdeling in het 
afgelopen jaar. 

 
Artikel 9. 
1. Binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een afdelingsvergadering 

gehouden. Daar komen in ieder geval aan de orde: 
a. het jaarverslag en het financieel beheer van de afdeling, waarbij een staat van baten en 

lasten wordt overgelegd; 
b. het voorzien in eventuele vacatures; 
c. voorstellen van het Afdelingsbestuur of van de leden, aangekondigd bij de 

vergaderingsoproep; 
d. de benoeming van een kascommissie, die na afloop van elk boekjaar controle uitoefent op 

het financieel beheer en daarover aan de afdelingsvergadering verslag uitbrengt. 
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e. het handelen naar de strekking van artikel 19 laatste lid van de Statuten, indien de 
kascommissie de jaarstukken van het Afdelingsbestuur niet goedkeurt. 

2. Andere afdelingsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het Afdelingsbestuur dat 
wenselijk acht. 

3. Het Afdelingsbestuur is verplicht een afdelingsvergadering bijeen te roepen als ten minste 
een tiende van het aantal stemgerechtigde leden daarom schriftelijk verzoekt. Die 
vergadering wordt dan binnen vier weken gehouden. Heeft het Afdelingsbestuur binnen 
uiterlijk twee weken geen gehoor gegeven aan het verzoek, dan kunnen de verzoekers zelf 
op een termijn van ten minste een week een vergadering bijeenroepen, zoals bepaald in 
artikel 12 van de Statuten. Dat kan ook per advertentie in een veelgelezen plaatselijk blad. 

4. Het Afdelingsbestuur is eveneens verplicht een afdelingsvergadering bijeen te roepen als het 
Algemeen Bestuur dat verlangt, op de wijze die in artikel 12 van dit reglement is vastgelegd. 
Dat kan ook in overeenstemming met het bepaalde in de laatste zin van artikel 9.3. 

 
Toegang en stemrecht afdelingsvergadering 
Artikel 10. 
1. Leden van de desbetreffende afdeling en van het Algemeen Bestuur hebben toegang tot de 

afdelingsvergadering, behalve wanneer zij als zodanig zijn geschorst. 
2. Het Afdelingsbestuur beslist over de toegang van andere personen dan de genoemden in 

artikel 10.1. van dit Reglement. 
3. Elk niet geschorst gewoon lid heeft in de afdelingsvergadering één stem. 
4. Een gewoon lid kan een ander gewoon lid bij schriftelijke volmacht voor hem laten stemmen. 

Per gewoon lid mogen maximaal twee stemmen bij volmacht worden uitgebracht. Een 
volmacht is uitsluitend geldig wanneer die is voorzien van de authentieke handtekening van 
de volmachtverlener. De afdelingsvoorzitter controleert de volmachten en maakt aan het 
begin van de vergadering het aantal en de eventuele inhoud bekend. 

 
Voorzitterschap en notulen afdelingsvergadering 
Artikel 11. 
l. De afdelingsvoorzitter leidt de afdelingsvergadering. Bij diens afwezigheid doet dat een ander 

vanuit het bestuur aangewezen lid van het Afdelingsbestuur. Zijn er geen andere leden van 
het Afdelingsbestuur aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

2. De afdelingssecretaris, of iemand die de voorzitter daartoe aanwijst, notuleert de 
afdelingsvergadering en maakt tevens een besluitenlijst. De notulen worden in dezelfde of de 
eerstvolgende afdelingsvergadering vastgesteld. Zodra dat met de handtekeningen van 
voorzitter en secretaris is ondertekend, gaat een kopie van de notulen en de besluitenlijst ter 
kennisneming naar het Algemeen Bestuur. 

 
Bijeenroepen afdelingsvergadering 
Artikel 12. 
1. Het Afdelingsbestuur roept de afdelingsvergadering bijeen. Behoudens de uitzondering op 

deze regel, vastgelegd in artikel 9.3 van dit Reglement. Deze oproep wordt schriftelijk gericht 
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aan het huisadres van de leden of gepubliceerd in het verenigingsblad. De oproeptermijn 
bedraagt ten minste zeven dagen. 

2. Bij de oproep worden de agendapunten voor de afdelingsvergadering gemeld. 
 
Vaststellen (onder)afdelingsregels 
Artikel 13. 
l. De (onder)afdeling is volgens artikel 25.3. van de Statuten verplicht eigen regels vast te 

leggen. Het Afdelingsbestuur of het onderafdelingsbestuur leggen die ter goedkeuring voor 
aan hun gewone leden. De regels bevatten in ieder geval de bepalingen uit dit Reglement en 
zijn niet strijdig met de Statuten. 

2. Afdelingsregels treden in werking na goedkeuring van het Algemeen Bestuur. 
3. Onderafdelingsregels treden in werking na goedkeuring door het Afdelingsbestuur. 
Ontheffing 
Artikel 14. 
Het Algemeen Bestuur kan het Afdelingsbestuur voor bepaalde tijd ontheffing verlenen van een 
of meer Reglementsbepalingen, mits daartoe een met redenen omkleed verzoek is ingediend. 
 


