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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Hoofdstuk 1 – Lidmaatschap, leden en donateurs 

Artikel 1 - Lidmaatschap 
Het lidmaatschap en aspirant-lidmaatschap kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd bij het bestuur. 

 

Artikel 2 – Ereleden 

1. Ereleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd op voordracht van het bestuur of tenminste 

25 leden. 

2. Ereleden, die verloskundige zijn, hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, met 

uitzondering van de verplichting tot het betalen van contributie. Ereleden, die geen verloskundige zijn, hebben 

recht van toegang tot de algemene ledenvergadering, alsmede het recht om aldaar het woord te voeren, maar 

hebben niet het recht om een stem uit te brengen. 

 

Artikel 3 - Schorsing 

1. Een beslissing tot schorsing als bedoeld in artikel 7 van de statuten kan het bestuur uitsluitend nemen met een 

meerderheid van tenminste twee/derde van het voltallig bestuur. 

2. Een beslissing tot schorsing wordt het betrokken lid bij aangetekend schrijven medegedeeld met vermelding 

van de reden(en), de datum van ingang en de duur van de schorsing. 

3. Het bestuur moet de schorsing tussentijds opheffen, zodra de gronden waarop het schorsingsbesluit berust, 

zijn vervallen. 

4. Gedurende de periode van de schorsing vervalt het recht om vergaderingen van de organen van de KNOV, 

daaronder begrepen werkgroepen, commissies, en de algemene ledenvergadering, bij te wonen en daarin of 

daarbuiten een stem uit te brengen; het geschorste lid blijft wel onderworpen aan de uit het lidmaatschap 

voortvloeiende verplichtingen. 

5. Tegen de beslissing tot schorsing kan het geschorste lid schriftelijk beroep aantekenen bij de algemene 

ledenvergadering door een brief te sturen naar het bestuur. Het bestuur is verplicht binnen twee weken na 

ontvangst van deze brief een oproep te doen voor de algemene ledenvergadering met inachtneming van de 

oproeptermijn. 

 

Artikel 4 – Uitingen leden 

Indien leden of aspirant-leden zich over onderwerpen die de verloskunde of de belangen van de verloskundigen 

betreffen of daarmee verband houden, wenden tot de regering, de wetgevende macht of andere beleidsbepalende 

instellingen, stellen zij de directeur hiervan vooraf op de hoogte. In dat geval zullen geen uitingen worden gedaan 

die strijdig zijn met de belangen of visie van de KNOV. Het staat leden of aspirant-leden vrij een eigen afwijkende 

standpunt in te nemen, maar in dat geval zullen zij expliciet melding maken dat zij dit doen op persoonlijke titel en 

niet namens de KNOV. 

 

Hoofdstuk 2 – Algemene ledenvergadering, stemmen, moties 
 

Artikel 5– Algemene ledenvergadering 

1. Bij het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering worden de tijd en de plaats bepaald door het bestuur. 

De conceptagenda wordt acht weken voorafgaand aan de vergadering op de website van KNOV gepubliceerd. 

Vier weken voorafgaand aan de vergadering worden de leden door middel van een e-mailbericht geïnformeerd 

dat de definitieve agenda te verkrijgen is op de website van de KNOV. 

2. Wanneer tenminste vijfentwintig leden omtrent een bepaald onderwerp een beslissing door de algemene 

ledenvergadering wensen te zien genomen, dienen zij daarvan uiterlijk twee weken vóór de vergadering 

mededeling te doen aan het bestuur. Dit voorstel kan tevens omvatten een wijzigingsvoorstel (amendement) 

van een onderwerp dat reeds door het bestuur is geagendeerd. Het bestuur voegt dit onderwerp toe aan de 

agenda van de vergadering en brengt alle leden hiervan uiterlijk één week vóór de algemene ledenvergadering 

in kennis, desgewenst voorzien van een eigen pré advies toe aan de agenda. 

3. Bij twijfel over de identiteit van een lid kan worden gevraagd of deze zich door het tonen van een erkend en 

geldig legitimatiebewijs kan legitimeren. 
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4. Het bestuur kan ervoor kiezen om de algemene ledenvergadering te laten begeleiden door een dagvoorzitter. 

 

Artikel 6 – Stemmen in de algemene ledenvergadering 

1. Elk lid en elk erelid die het Nederlands examen als verloskundige of een officieel daarmee gelijk gesteld 

examen met goed gevolg heeft afgelegd heeft één stem. Ereleden die niet een dergelijk examen hebben 

afgelegd en aspirant-leden hebben geen stem. 

2. Stemmen vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering. 

3. Bij het stemmen is er keuze uit drie mogelijkheden: voor, tegen of blanco. Een blanco uitgebrachte stem geldt 

als een niet uitgebrachte stem. 

4. Het stemrecht kan op de volgende wijzen worden uitgeoefend: 

a. met de stemapplicatie via een elektronisch communicatiemiddel; of 

b. fysiek ter vergadering: 

i) door het opsteken van de stemkaart; of 

ii) schriftelijk. 

 De wijze waarop wordt gestemd ter vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter. 

5. De voorzitter stelt een telcommissie in bestaande uit twee leden. De telcommissie telt de ter vergadering 

uitgebrachte stemmen en telt de stemmen die via de stemapplicatie zijn uitgebracht hierbij op. 

6. Bij schriftelijke stemming verzamelt de secretaris van de vergadering, daarbij eventueel ondersteund door de 

door de voorzitter aangewezen telcommissie, de uitgebrachte stemmen, controleert deze op hun geldigheid 

en telt de stemmen die via de stemapplicatie zijn uitgebracht hierbij op. De secretaris brengt vervolgens de 

uitslag ter kennis aan de voorzitter die de uitslag bekend maakt, waarbij details van de achterliggende 

stemverdeling ter keuze van de voorzitter al dan niet worden vermeld. Bij het stemmen over personen worden 

deze details nimmer vermeld. 

7. Niet of niet correct ingevulde stembriefjes, zulks ter beoordeling van de secretaris worden geacht niet te zijn 

uitgebracht. 

8. Bij stemming over personen wordt diegene gekozen op wie de volstrekte meerderheid (de helft plus één) van 

de geldige stemmen is uitgebracht. Indien niemand deze meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede 

stemming gehouden tussen die twee personen die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben 

verkregen. Degene die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft 

verkregen, wordt gekozen.  

9. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

10. In alle gevallen worden blanco en ongeldige stemmen beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

11. In het geval een lid met stemrecht zich door een ander lid met stemrecht bij volmacht haar stem wil doen 

uitbrengen, maakt zij dit kenbaar aan het bureau voorafgaand aan de algemene vergadering op de wijze 

omschreven op de website van de KNOV. Een lid met stemrecht kan maximaal drie volmachten vergaren 

12. In het geval van stemmen met gebruik van de stemapplicatie via een elektronisch communicatiemiddel kan 

één lid met stemrecht maximaal vier stemmen uitbrengen. 

 

Artikel 7  - Verslag algemene ledenvergadering 

1. Van de algemene ledenvergadering worden door of namens de secretaris notulen opgesteld.  

2. De concept notulen worden binnen twee maanden na afloop van de vergadering op de website van de KNOV 

gepubliceerd. De notulen worden in een volgende algemene ledenvergadering vastgesteld. 

 

Artikel 8 – Moties 

1. Een motie is het vragen van een uitspraak van de algemene ledenvergadering over een niet geagendeerd 

onderwerp en kan derhalve geen betrekking hebben op de inhoud van de geagendeerde voorstellen. 

2. Stemgerechtigde leden hebben het recht om tijdens de algemene ledenvergadering moties in te dienen. Een 

motie kan niet dienen tot het wijzigen van voorstellen welke door middel van amendementen hadden kunnen 

worden beïnvloed. 

3. Een motie dient kort, duidelijk en schriftelijk te worden ingediend en door de opsteller te worden ondertekend. 

4. De tekst van de motie wordt door de indiener voorgelezen. 

5. De voorzitter bepaalt op welk moment in de algemene ledenvergadering moties worden besproken. 

6. Bij een besluit van de algemene ledenvergadering om een motie in stemming te brengen wordt de vergadering 

door de voorzitter geschorst zodat het bestuur zich kan beraden en een pré advies kan formuleren. 

7. Na het hervatten van de vergadering en het bekend maken van het pré advies wordt door de voorzitter aan 
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de opsteller van de motie gevraagd of de motie ingediend blijft. Is dat het geval dan wordt de motie in stemming 

gebracht. 

8. Op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten kan de algemene ledenvergadering over onderwerpen die niet 

op de agenda staan (moties) slechts besluiten met een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen. 

 

Artikel 9 – Spreekrecht 

1. Ieder stemgerechtigde lid beschikt over spreekrecht en het recht van advies tijdens de algemene 

ledenvergadering. 

2. Elk lid kan het woord vragen onder vermelding van naam en woonplaats. 

3. De voorzitter verleent het woord en stelt bij meerdere sprekers de volgorde vast. 

4. De voorzitter kan de maximale spreektijd per spreker bepalen en geeft aan hoelang de beraadslaging over een 

bepaald onderwerp kan duren. De voorzitter kan de beraadslaging onderbreken en de nog aanwezige tijd voor 

het onderwerp verdelen. 

5. Voordat de stemming plaatsvindt kan de voorzitter de vergadering uiteen laten gaan in kleinere groepen 

teneinde de algemene discussie te bevorderen. De voorzitter bepaalt het aantal groepen en de tijdsduur van 

de discussie. Na afloop van de groepsdiscussie vindt, indien door leden of bestuur gewenst, nog een plenaire 

discussie plaats. De overige bepalingen van dit artikel blijven derhalve van kracht. 

 

Artikel 10 – De voorzitter 

1. De voorzitter van het bestuur, of bij ontstentenis de vice-voorzitter van het bestuur, is voorzitter van de 

algemene ledenvergadering. 

2. De voorzitter van de algemene ledenvergadering is belast met het leiden van de vergadering en het 

handhaven van de orde. De voorzitter wijst een secretaris aan van de vergadering. 

 

Artikel 11 – Indienen vragen 

1. De leden hebben de mogelijkheid om tot 24 uur voor de algemene ledenvergadering schriftelijk (of via e-mail) 

vragen bij de het bestuur in te dienen. Het bestuur heeft vervolgens de mogelijkheid om tijdens de vergadering, 

dan wel na afloop van de vergadering leden schriftelijk dan wel mondeling te informeren over de gestelde 

vragen en/of overige mededelingen.  

2. De voorzitter heeft de mogelijkheid om bij aanvang van de algemene edenvergadering mogelijke (rond)vragen 

bij leden te inventariseren teneinde een inschatting te kunnen maken van het tijdsbeslag zodat een adequate 

beantwoording kan worden voorbereid.  

 

Artikel 12 – Bekendmaking besluiten  

De besluiten genomen tijdens de algemene ledenvergadering worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de 

leden door deze op de website van de KNOV te plaatsen.  

 

Hoofdstuk 3 – Bestuur, directeur, bureau 
 

Artikel 13 - Bestuursvergadering 

1. Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar en verder wanneer de voorzitter of tenminste één ander 

bestuurslid dit wenselijk acht. 

2. Bestuursvergaderingen worden op redelijke termijn bijeengeroepen met vermelding van plaats en tijdstip, 

waarbij de agenda met vergaderstukken één week tevoren worden toegestuurd.  

3. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische of video conferenties, of 

door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen 

gelijktijdig kan worden gehoord. 

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen 

persoon notulen opgesteld. In plaats van notulen kan een actiepunten- en of besluitenlijst worden opgesteld. 

Het bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake 

is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 14 van de statuten. 

 

Artikel 14 – Stemmen bestuur 

1. Het bestuur neemt besluiten met volstrekte meerderheid (de helft plus één) van de geldig uitgebrachte 

stemmen, tenzij anders is bepaald in of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement. 
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2. Indien over een bepaald onderwerp de stemmen in het bestuur staken, is de stem van de voorzitter 

doorslaggevend. 

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, met dien verstande dat zulke besluiten unaniem 

moeten worden genomen en dat daarvan schriftelijk moet blijken. Ieder bestuurslid dient zijn stem uit te 

brengen. Besluiten genomen buiten vergadering worden opgenomen in de notulen van de eerstvolgende 

bestuursvergadering. 

 

Artikel 15 – Taakverdeling en samenstelling bestuur / accountant 

1. Het bestuur maakt een onderlinge taakverdeling, waarbij met uitzondering van de voorzitter alle bestuursleden 

een of meerdere specifieke aandachtsgebieden toebedeeld krijgen. 

2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter en een penningmeester. 

3. Het bestuur legt in een reglement de deskundigheid en competenties vast waarover zij dient te beschikken. 

4. Het bestuur verstrekt de opdracht aan de registeraccountant, die de jaarrekening en de managementletter 

toelicht aan het bestuur. 

 

Artikel 16 – Schorsing bestuurder 

Een bestuurslid kan, ongeacht de periode waarvoor hij is benoemd, te allen tijde, onder opgaaf van redenen, door 

de algemene ledenvergadering worden geschorst voor ten hoogste zes maanden. Een schorsing die niet binnen 

die periode wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van de gestelde termijn. 

 

Artikel 17 – Voorzitter en vice-voorzitter 

1. De voorzitter leidt de algemene ledenvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. 

2. De voorzitter wordt bij ontstentenis vervangen door de vice-voorzitter. 

 

Artikel 18 – Directeur, bureau 

1. De directeur is belast met de leiding het bureau en is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden van 

de KNOV. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. 

2. De directeur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten en beleidsstandpunten van het 

bestuur en besluiten van de algemene ledenvergadering. De directeur treedt op als secretaris van het bestuur.  

3. Tot de taken van het bureau behoren onder meer:  

a. het in samenwerking met de leden bevorderen van de deskundigheid van verloskundigen; 

b. het redelijkerwijs stimuleren en faciliteren van de samenwerking tussen leden in de regio, door onder 

meer het delen van gemeenschappelijke thema’s en het bevorderen van onderlinge contacten;  

c. de zorg voor de ledenadministratie en verdere administratieve werkzaamheden van de KNOV, waaronder 

het voeren van correspondentie; 

d. de zorg voor het (digitale) archief, de boeken en het verdere materiaal van de KNOV; 

e. de zorg voor de contributie-inning en het ondersteunen van de penningmeester bij het voeren van de 

boekhouding van de KNOV; 

f. het bevorderen van de communicatie tussen de organen van de KNOV en de leden van de KNOV en de 

leden onderling; 

g. het verstrekken van hulp en voorlichting aan de leden van de KNOV op organisatorisch, technisch, 

administratief, economisch, sociaal/juridisch en vakinhoudelijk gebied; 

h. het ondersteunen van de commissies, werkgroepen en klankbordgroepen; 

i. het bevorderen van de samenwerking met partner-organisaties van de KNOV; 

j. het stelselmatig uitoefenen van invloed op beleidsmakers om de belangen van de KNOV te bevorderen; 

k. alle verdere werkzaamheden welke het bestuur in het belang van de KNOV aan het bureau opdraagt. 

 

Hoofdstuk 4 – Klachten, commissies, werkgroepen en klankbordgroepen 
 

Artikel 19 – Klachten 

De KNOV kent een afzonderlijk reglement voor het behandelen van klachten. 

 

Artikel 20 – Commissies, werkgroepen en klankbordgroepen 

1. Het bestuur en de directeur kan commissies, werkgroepen en klankbordgroepen instellen en opheffen.  

2. Elke commissie, werkgroep en klankbordgroep stelt een reglement vast dat de taken, bevoegdheden en 

werkwijze van de commissie, werkgroep of klankbordgroep vastlegt. Dit reglement wordt opgesteld volgens 
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het model-reglement dat het KNOV hiervoor hanteert. Dit model-reglement wordt vastgesteld door het bestuur. 

3. Het vaststellen of wijzigen van het reglement van een commissie, werkgroep of klankbordgroep vereist de 

voorafgaande goedkeuring van de directeur.  

 

Artikel 21 – Commissie ALV beleidszaken 

1. De KNOV kent een commissie – commissie ALV Beleidszaken genaamd – die het bestuur en/of de directeur 

kan adviseren over het meerjarenbeleidsplan, het jaarbeleidsplan en het jaarverslag en advies hierover 

uitbrengt aan de Algemene Ledenvergadering. 

2. De Commissie ALV Beleidszaken bestaat uit minimaal twee en maximaal vier KNOV leden en een aspirant lid 

die een representatieve vertegenwoordiging van de leden vormen.  

3. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Commissie ALV Beleidszaken wordt vastgelegd in een 

reglement. 

 

Artikel 22 – Financiële commissie 

1. De KNOV kent een commissie – Financiële commissie genaamd – met als doel de algemene ledenvergadering 

in staat te stellen een goed oordeel te vormen over de jaarrekening en begroting van de KNOV.  

2. De Financiële commissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden die tenminste drie jaar lid zijn van 

de KNOV, een eigen verloskundige praktijk hebben, waarnemer zijn of in dienst zijn van vrijgevestigde 

verloskundigen, een ziekenhuis of gezondheidscentrum. 

3. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Financiële commissie wordt vastgelegd in een reglement. 

 

Hoofdstuk 5 – Communicatie, overige 
 

Artikel 23– Communicatie en informatie 

Het bureau communiceert en informeert onder verantwoordelijkheid van de directeur de leden via 

communicatiemedia, nader te regelen in een reglement. De directeur legt hierover verantwoording af aan het 

bestuur. 

 

Artikel 24 - Contributie 

1. De hoogte van de contributies wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.  

2. De algemene ledenvergadering heeft daarbij de mogelijkheid te differentiëren in de contributiebijdrage aan de 

hand van door de algemene ledenvergadering vast te stellen criteria. 

 

Artikel 25 - Geheimhouding 

1. De leden zijn, ook na beëindiging van het lidmaatschap, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van het 

in de algemene ledenvergadering behandelde, voor zover zulks van vertrouwelijke aard is. 

2. De bestuursleden zijn, ook na hun aftreden, tot geheimhouding verplicht van alle informatie van vertrouwelijke 

aard die hen in hun hoedanigheid bekend wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


