Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement, behorende bij de Coöperatieve Vereniging Breedbandnetwerk
Onderwijs Amsterdam U.A.
Considerans
• Gelet op artikel 17 van de statuten van de vereniging, is de algemene ledenvergadering
bevoegd een of meer reglementen vast te stellen waarin onderwerpen worden
geregeld waarin door de statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Met dit reglement
wordt daar invulling aan gegeven.
•

Het onderhavige reglement geeft in het bijzonder invulling aan artikel 4 lid 2 van de
statuten. Voornoemd lid bepaalt dat wanneer een lidorganisatie haar lidmaatschap
wenst op te zeggen, zij een regeling dient overeen te komen met het bestuur van de
vereniging voor de financiële gevolgen voor de coöperatie en/of andere lidorganisaties
als gevolg van de beoogde opzegging. De heffing van voornoemd ‘uittreedgeld’ is in de
statuten opgenomen ten einde te voorkomen dat de financiële lasten van de vereniging
of haar leden, als gevolg van het uittreden van het betreffende lid, toenemen.

•

De geschillencommissie heeft als doel om in geval van een geschil op te treden als
“mediator” teneinde zo veel mogelijk te voorkomen dat partijen in het geschil naar de
rechter moeten en te maken krijgen met juridische kosten.

Artikel 1 – Geschillencommissie
Artikel 1.1 Instelling commissie
1. Een geschillencommissie kan zowel op verzoek van het bestuur van de vereniging als op
verzoek van een van de leden worden ingesteld. Wanneer het bestuur een dergelijk
verzoek van een van de leden ontvangt, zal zij binnen veertien dagen overgaan tot het
doen van een verzoek als bedoeld in artikel 1.3 lid 1 van dit reglement.
Artikel 1.2 Samenstelling
1. De in artikel 4 lid 2 van statuten bedoelde geschillencommissie zal bestaan uit drie leden.
Artikel 1.3 Benoemingsprocedure
1. Het bestuur van de vereniging wijst één persoon aan als lid van de geschillencommissie.
De wederpartij in het geschil wijst het tweede lid aan.
2. De in het voorgaande lid voorgedragen personen zullen gezamenlijk een derde lid kiezen
en deze verzoeken plaats te nemen in de geschillencommissie.
3. Nadat het derde lid de functie heeft geaccepteerd, zal de commissie de bij het geschil
betrokken partijen informeren over de samenstelling van de commissie en het verloop van
de procedure. Hierbij wordt de partij die het geschil aanhangig heeft gemaakt, verzocht
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binnen 4 weken het geschil schriftelijk uiteen te zetten waarbij zij tevens haar standpunt
dient kenbaar te maken.
4. Na ontvangst van de in het voorgaande lid genoemde uiteenzetting van het geschil, zal
de commissie dit onverwijld doorzenden aan de betrokken partijen waarbij aan deze
partijen de mogelijkheid wordt geboden binnen 4 weken na dagtekening van dat schrijven
een schriftelijke reactie in te dienen.
5. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn, dan wel na ontvangst van de
schriftelijke reactie kan de commissie, wanneer zij dit nodig acht, een bijeenkomst van
partijen bepalen teneinde informatie in te winnen, of kan zij bepalen dat zij zonder
bijeenkomst haar bindend advies zal uitbrengen.
6. Uiterlijk 4 weken na de datum van de bijeenkomst dan wel na de datum van verzending
van het bericht dat zij zonder bijeenkomst advies zal uitbrengen, zal de commissie aan
partijen een concept van haar advies toezenden waarbij aan partijen de mogelijkheid
wordt geboden binnen 7 dagen op- en aanmerkingen te maken. Na het verstrijken van
deze termijn stelt de commissie binnen twee weken haar advies definitief vast waarbij het
haar vrij staat de eventuele op- en aanmerkingen al dan niet over te nemen.
Artikel 1.4 Verbindendheid advies1
1. Het door de commissie gegeven advies is bindend voor partijen. Wanneer één der partijen
zich niet kan verenigen met het bindende advies, kan deze partij het geschil voorleggen
aan de bevoegde (overheids-)rechter. De partij die zich niet kan verenigen met het
bindende advies dient binnen één maand na dagtekening van het advies over te gaan
tot het instellen van het van toepassing zijnde rechtsmiddel.
Artikel 2 – Overige bepalingen
1. De in dit reglement genoemde termijnen kunnen door de commissie op verzoek dan wel
ambtshalve maximaal twee maal met dezelfde duur worden verlengd.
2. De geschillencommissie zal in haar bindende advies rekening houden met de
doelstellingen van de vereniging.
3. Alle in dit reglement genoemde stukken dienen in viervoud te worden ingediend.
4. Dit huishoudelijke reglement kan overeenkomstig de statuten bij de algemene
ledenvergadering worden gewijzigd.
Aldus vastgesteld op 14 december 2011.
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Op 14 december 2011 is versie 1.0 van het Huishoudelijke reglement door de BOA-ledenvergadering vastgesteld. Op advies van

onze jurist en in overleg met het bestuur is artikel 1.4 daarna tekstueel aangepast en nog meer in lijn gebracht met de statuten van
de vereniging. De strekking en de bedoeling van de regeling is hiermee ongewijzigd gebleven.
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