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HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. 
 
Ter inleiding. 
 
1. Artikel 21 van de verenigingsstatuten bepaalt dat er een huishoudelijk reglement 
<HR> is, dat ondermeer aangelegenheden regelt, die bij deze statuten “ daartoe zijn 
aangewezen”.  

De statuten verwijzen o.a. in de artikelen 6, lid 4; 8,lid 3;  9, lid 2 sub e; 10, lid 2; 
11, lid 6, sub c; 16, lid 3 en in artikel 21 expliciet naar het HR. 
2. Het HR mag uiteraard niet in strijd zijn met de statuten. De statuten bepalen voorts 
dat het HR wordt vastgesteld bij een eenvoudige meerderheid van stemmen op het 
Ledencongres <LC>. 

 Op het LC van 2003 zijn de uit 1995 daterende,gewijzigde en inmiddels verleden 
statuten vastgesteld. Er heeft toen geen besluitvorming plaats gevonden over een toen 
voorliggend concept- HR. Dit voorstel wil in die lacune voorzien. 

 3. Dit HR sluit derhalve aan bij de in 2003 gewijzigde statuten. Uitgangspunt hierbij was, 
zo is in op het LC van 2003 uiteengezet, meer compacte, zakelijker statuten dan de op 
dat moment vigerende statutaire bepalingen van 1995. Dit impliceert dat meer zaken 
geregeld gaan worden in het HR. 

 4. De statutenwijziging van 2003 sluit voorts goed aan bij de toen gevoerde 
strategiediscussie, zoals o.a. verwoord in het Profieldocument over de functie van de 
Vereniging, in het Strategisch Beleidskader en de nota Naar meer samenhang in de 
YMCA. Inmiddels is voorts STYN verzelfstandigd tot de Stichting Jeugdzorg <YM Care>. 
5. De systematiek van dit HR volgt grotendeels de de structuur van vigerende statuten 
6. Dit concept bevat voorts een artikel <artikel 4> als uitwerking van een nadere 
opdracht van het Ledencongres van oktober 2003; 
 
Artikel 1. Van het lidmaatschap en de organen <zie artikel 7-10 statuten > 
 
Aanmelding en inschrijving 
 
1.Lid van de vereniging YMCA –Nederland kan zijn iedere Nederlander, alsmede iedere 
niet-Nederlander die instemt met grondslag en doel van de vereniging YMCA 
Nederland. 
2.De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging vindt plaats bij het 
verenigingsbureau dat de administratie van deze leden voert.  
3. Terstond na de ontvangst van een aanmelding voor het lidmaatschap gaat het 
landelijk secretariaat van de vereniging tot inschrijving over. 
 
4. Binnen twee weken na inschrijving wordt hiervan bericht gegeven aan de nieuw 
ingeschrevene. 
5. Na de in artikel 1,lid 4 bedoelde berichtgeving van inschrijving geldt voor de 
ingeschrevene een voorlopige toelating van het lidmaatschap gedurende een termijn 
van ten hoogste 8 weken. 



6. Een lid wordt geacht te zijn toegelaten, tenzij ingevolge artikel 9, lid 2, sub f van de 
statuten toelating is geweigerd door het hoofdbestuur, dat betrokkene van dit besluit met 
redenen omkleed op de hoogte stelt. 
7. Ieder lid verplicht zich in ieder geval tot betaling van een jaarlijkse ledenbijdrage, 
volgens een door het hoofdbestuur vast te stellen contributieregeling die door middel 
van een centrale inning van hen wordt ontvangen. 
8. Opzegging van het lidmaatschap door een lid vindt plaats d.m.v. een schriftelijke 
berichtgeving aan het landelijk verenigingssecretariaat. 
9. Leden van de in artikel 10 genoemde organen, zowel stemhebbend als adviserend, 
dienen lid te zijn van de vereniging YMCA Nederland. 
10. Steunleden van de vereniging YMCA Nederland in de zin van artikel 7, lid 3 van de 
statuten hebben geen stemrecht in de organen van de vereniging. 
11. De algemeen secretaris of een ander daartoe aangewezen persoon is onder 
verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur belast met de periodieke berichtgeving aan 
leden, steunleden en vrijwilligers in schriftelijke en/of elektronische vorm. 
 
Artikel 2. Over het ledencongres <zie artikel 11 statuten> 
 
1. Vergaderingen van het ledencongres zijn openbaar, tenzij en voor zover het 
ledencongres zelf anders besluit. 
2. Het hoofdbestuur stelt een reglement van orde vast voor het verloop van de 
vergadering van het ledencongres,dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden 
van het congres. 
3. De plaats en het tijdstip van de vergadering van het ledencongres wordt bepaald door 
het hoofdbestuur. 
4. De leden van het congres worden in de oproep voor de vergadering schriftelijk 
geïnformeerd over de agenda en de inhoud van de te bespreken onderwerpen. 
5. Gedurende een door het hoofdbestuur te bepalen termijn van tenminste twee weken 
na verzending van de informatie hebben leden de bevoegdheid voorstellen ter 
behandeling door het ledencongres in te dienen bij het hoofdbestuur. 
Het hoofdbestuur voorziet deze voorstellen van een preadvies. 
6. Het ledencongres kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen inzake onderwerpen 
waarover de leden voor de betrokken vergadering schriftelijk zijn geïnformeerd, dan wel 
mondeling onmiddellijk na de officiële opening van het congres. 
7.De algemeen secretaris is verantwoordelijk voor de verzending van alle relevante 
gegevens aan de leden van het congres alsook voor de verslaglegging ervan. 
Hij stelt binnen vier weken na ommekomst van het ledencongres een beknopt verslag 
en annex een lijst van besluiten op. 
 
Artikel 3. Over het hoofdbestuur <zie artikel 12,13 statuten> 
 
1. De plaats en het tijdstip van vergaderingen van het hoofdbestuur van de vereniging 
worden door het hoofdbestuur bepaald. 
2. Vergaderingen van het hoofdbestuur zijn besloten,tenzij en voor zover het 
hoofdbestuur zelf anders besluit. 
3. De voorzitter van de vereniging bepaalt in overleg met de algemeen secretaris de  
orde voor de vergaderingen van het hoofdbestuur. 



4. De voorzitter van de vereniging heeft de leiding van de vergaderingen, tenzij het 
hoofdbestuur zelf anders besluit. 
5. De vice-voorzitter fungeert bij ontstentenis of belet van de voorzitter als waarnemend 
voorzitter, tenzij het hoofdbestuur anders besluit. 
6. De algemeen secretaris is verantwoordelijk voor de verzending van alle relevante 
gegevens aan de leden van het bestuur alsook voor de verslaglegging. Hij stelt binnen 2 
weken na afloop van de vergadering een beknopt verslag en annex een lijst van 
besluiten op,die in de eerst volgende vergadering van het hoofdbestuur worden vast 
gesteld. 
7. Bestuursleden van de vereniging YMCA Nederland kunnen, gegeven dit 
lidmaatschap, slechts deel uitmaken van het bestuurscollege van een gelieerde 
rechtspersoon binnen het verband van de beweging YMCA Nederland. 
Zij kunnen niet tegelijkertijd deel uitmaken van meerdere besturen van andere 
rechtspersonen binnen hetzelfde verband. 
 
Artikel 4. Over de status van gelieerde organisatie  
 

1. Bij het toekennen van de status aan een organisatie als een met de vereniging YMCA 
Nederland gelieerde rechtspersoon wordt door het hoofdbestuur expliciet aandacht 
geschonken aan o.a. de volgende criteria: 
 
- bestuursleden van deze rechtspersoon dienen lid te zijn van de vereniging YMCA 
Nederland 
- het hoofdbestuur van de vereniging YMCA Nederland benoemt twee leden in het 
bestuur van de betreffende rechtspersoon; zij geven met name invulling aan het 
behartigen van de idealen en belangen van de vereniging YMCA Nederland en dragen 
zorg voor een goede communicatie tussen beide besturen 
- het bestuur van de betreffende rechtspersoon is niet bevoegd te besluiten tot het 
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 
registergoederen, tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; 
- de begroting en de jaarstukken - alsook de accountantsverklaring- van de betreffende 
rechtspersoon worden binnen twee maand na goedkeuring van deze stukken, ter 
kennisneming toegestuurd aan het hoofdbestuur van de vereniging YMCA Nederland 
- de benoeming van de directeur van de betreffende rechtspersoon behoeft de 
goedkeuring van het hoofdbestuur van de vereniging YMCA Nederland; een 
vertegenwoordiger van het hoofdbestuur is betrokken bij de werving en selectie van 
betrokken persoon. 
- een besluit tot statutenwijziging van de betreffende organisatie dient te worden 
goedgekeurd door het hoofdbestuur van de vereniging YMCA Nederland 
 
2. Voorts betrekt het hoofdbestuur bij zijn overweging om de status van gelieerde 
rechtspersoon toe te kennen aan een organisatie de volgende aandachtspunten 
 



- doelstelling(en) en activiteiten liggen in het verlengde van, dan wel passen bij de 
missie van de YMCA, zoals verwoord in het Strategisch Beleidskader; landelijke 
reikwijdte van doelstelling 
- een goede reputatie, zowel van de bestuurlijke organen als van de betrokken 
rechtspersoon als geheel 
- een deugdelijke financiële grondslag onder meer te beoordelen op basis van financiële 
gegevens blijkend uit jaarstukken, zoals begroting en jaarrekening<en> en relevante 
managementinformatie. 
- transparantie van activiteitenpatroon, onder meer te beoordelen op basis van recente 
jaarstukken, 
- juridische grondslag: afstemming van statuten en reglementen op die van de 
vereniging YMCA Nederland; toetsing van deze stukken aan grondslag en doel van de 
vereniging YMCA Nederland. 
 
3. Het hoofdbestuur geeft het ledencongres in een begeleidende brief een zorgvuldige 
toelichting terzake de afweging van genoemde criteria. 
 
Artikel 5. Toekenning predikaat “YMCA” <artikel 6,lid 4 en 13,lid 1 sub f statuten> 
 
1. Het hoofdbestuur toetst aanvragen van rechtspersonen om toekenning van het 
predikaat YMCA aan de statuten van de vereniging YMCA Nederland en voorts aan de 
volgende criteria; 
 
a. doelstellingen en activiteiten van de aanvragende rechtspersoon liggen in het 
verlengde van, dan wel passen bij  de missie van de YMCA, zoals verwoord in het 
Strategisch Beleidskader; 
b. een goede reputatie van zowel het bestuurlijk orgaan cq. de organen van de 
betrokken rechtspersoon (verband) als van de rechtspersoon als geheel. 
c. transparantie van activiteitenpatroon, onder meer te beoordelen op basis van recente 
jaarstukken, zoals jaarverslag<en> en jaarrekening<en> en activiteiten- en/of 
beleidsplannen van het aanvragende verband.  
d. een deugdelijke financiële grondslag, onder meer te beoordelen op basis van 
financiële gegevens blijkend uit jaarstukken, zoals begroting en jaarrekening<en> en 
relevante managementinformatie. 
e. een deugdelijke juridische grondslag, onder meer te beoordelen op basis van statuten 
en reglementen over bestuurlijke structuur en participatie van leden cq. achterban, 
passend bij de organisatiestructuur en -cultuur van de YMCA Nederland. 
f. niet concurrerend -willen- optreden met andere landelijke of decentrale organen van 
de Vereniging YMCA, of met gelieerde rechtspersonen van de YMCA. 
g. bestuursleden van het aanvragende verband zijn persoonlijk lid van de vereniging 
YMCA Nederland. 
 
2. Strijdigheid met een of meerdere van de hiervoor genoemde criteria, kan reden zijn 
de toekenning van het gebruik van het predikaat YMCA niet te verlenen, dan wel niet  
meer te continueren, cq. de verleende bevoegdheid tot het voeren van dit predikaat te 
ontnemen. 
 



 

Artikel 6 Van de financiën <zie artikel 11-13 statuten> 
 
1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december 
2. De regelmatige controle op de wijze waarop de financiële administratie wordt 
gevoerd, alsmede de controle terzake van de rekening en verantwoording over het 
afgelopen boekjaar, vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester. 
3.Het hoofdbestuur kan het beheer van de geldmiddelen geheel of gedeeltelijk 
overdragen aan een of meer stichtingen. 
 
Artikel 7. Van  de stemmingen <zie artikel 15 statuten> 
 
1.Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend wanneer aan de  financiële 
verplichtingen is voldaan. 
2.Is bij een stemming over personen sprake van een enkelvoudige kandidaatstelling, 
dan wordt voorgesteld betrokkene(n) bij acclamatie te verkiezen dan wel te benoemen. 
Desgewenst wordt schriftelijk gestemd, indien dit door een of meerdere leden verlangd 
wordt. 
3. In alle andere gevallen wordt over personen schriftelijk gestemd 
 
Artikel 8. Over de Raad van advies <zie artikel 16 statuten> 
 
1. Het hoofdbestuur kan de Raad van Advies te allen tijde in zwaarwegende 
beleidszaken consulteren. 
2. Vergaderingen van het hoofdbestuur met leden van de Raad van Advies worden 
bijeen geroepen door het hoofdbestuur. 
3.Vergaderingen van het hoofdbestuur met leden van de Raad van Advies worden 
voorgezeten door de voorzitter van het hoofdbestuur en zijn besloten. 
4. Het hoofdbestuur doet het Ledencongres verslag van gevraagde en ongevraagde 
adviezen van de Raad van Advies. 
 
Artikel 9. Van de medewerkers <zie artikel 17 statuten> 
 
1. Het hoofdbestuur kan besluiten tot het aanstellen van medewerkers in  landelijke 
dienst van de vereniging.  
2. Het hoofdbestuur regelt de rechtspositie van betrokken medewerkers.  
3. Werknemers van de vereniging YMCA Nederland of van met de vereniging gelieerde 
rechtspersonen kunnen tijdens en tot na verloop van een jaar na beëindiging van hun 
dienstverband geen bestuursfunctie(s) vervullen binnen de vereniging en/of met YMCA 
Nederland gelieerde rechtspersonen. Het hoofdbestuur kan om haar moverende 
redenen afwijken van het in de vorige zin bepaalden. 
 
9. 1. Van de algemeen secretaris 
 
1. Medewerkers van het landelijk verenigingsbureau functioneren onder leiding van een 
door het hoofdbestuur benoemde directeur of algemeen secretaris. 



2. De algemeen secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de 
vergaderingen op, convoceert deze en maakt verslag ervan. Hij houdt de 
ledenadministratie bij, maakt het jaarverslag en bewaart het archief. 
 
Artikel 10. Over het Verenigingsjaar <zie artikel 18 statuten > 
 
1. Indien en voor zolang de balans en de staat van baten en lasten niet worden 
gecontroleerd door een door het hoofdbestuur aangewezen  externe openbare 
accountant, benoemt het ledencongres jaarlijks een commissie van tenminste twee 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur. De commissie 
onderzoekt de rekening en verantwoording van het hoofdbestuur. 
2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan het ledencongres de commissie van onderzoek door 
een deskundige doen bijstaan.  
3. Het hoofdbestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en 
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. .De last van de 
commissie kan te allen tijde door het ledencongres worden herroepen, doch slechts 
door de benoeming van een andere commissie.  
 
Artikel 11: Over wijzigingsprocedure en inwerkingtreding <zie artikel 22 statuten> 
 
1. Een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van de statuten dient uiterlijk vier weken 
voor de vergadering van het ledencongres als bedoeld in artikel 11 van de statuten 
schriftelijk aan de leden ter kennis worden gebracht 
2. De bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement treden eerst in werking 
nadat deze door het Ledencongres zijn vastgesteld casu quo goedgekeurd. 
 
Artikel 12. Over Ontbinding <zie artikel 25 statuten> 
 
1. De vergadering van het ledencongres die tot opheffing van de vereniging besluit, 
bepaalt tevens de bestemming van de overblijvende goederen of gelden; deze moeten, 
zo mogelijk, worden overgedragen aan een rechtsopvolger, een rechtspersoon of aan 
rechtspersonen waarvan het doel zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de 
vereniging. 
 
Artikel 13. Slotbepaling 
1. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en/of andere 
reglementen niet voorzien, beslist het hoofdbestuur. 
 
Bremmer, 1.10.2005 


