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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING 
OFFICIEREN ARTILLERIE 

na de wijziging op het huishoudelijk reglement 
waartoe is besloten in de algemene ledenvergadering van 29 januari 2021 

 

BESTUUR 
Artikel 1. 
Bestuursvergaderingen 
1. Met betrekking tot de leiding van en het houden van notulen van het verhandelde in vergade- ringen 

van het bestuur is het bepaalde in artikel 25, lid 1 eerste zin en lid 2 van de statuten van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Het stemmen in vergaderingen van het bestuur geschiedt zoveel mogelijk met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 24 van de statuten. 
 

Artikel 2 
Functie- en taakverdeling in het bestuur. 
1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het gehele bestuur voor de uitoefening van de taak van het 

bestuur en onverminderd de in de statuten en het huishoudelijk reglement aan de bestuursleden 
opgedragen taken, is: 
a. de voorzitter vooral belast met: 

(1) het onderhouden van de externe betrekkingen; 
(2) het onderhouden van contacten met de redactie van het verenigingstijdschrift Sinte Barbara en 

met de webmaster en/of redactie van de website; 
(3) het ontwikkelen van beleidsactiviteiten ten behoeve van de vereniging; 
(4) het onderhouden van de contacten met de afdelingen, na overleg met het lid activiteiten; 
(5) het bijdragen aan discussies over ontwikkelingen binnen het Wapen der Artillerie in de meest 

brede zin van het woord; 
(6) de ledenwerving. 

b. de vicevoorzitter vooral belast met: 
(1) in overleg met de voorzitter, het onderhouden van de externe betrekkingen; 
(2) het uitdragen van het belang van de vereniging ter stimulering van de ledenwerving; 
(3) het onderhouden van contacten met actief-dienenden. 

c. de secretaris vooral belast met: 
het voeren van het secretariaat. 

d. de penningmeester vooral belast met: 
(1) het voorbereiden en uitvoeren van het financieel beleid; 
(2) het uitvoeren van de financiële administratie; 
(3) het (doen) uitvoeren van de ledenadministratie. 

e. het lid-activiteiten vooral belast met: 
(1) het onderhouden van contacten met de afdelingen; 
(2) het opstellen van een concept jaarplan voor VOA-activiteiten; 
(3) het geven van richtlijnen aan en het houden van toezicht op de werkzaamheden van de 

projectofficieren. 
f. het lid-communicatie vooral belast met: 

(1) in overleg met de vicevoorzitter het onderhouden van contacten met actief-dienenden; 
(2) na overleg met de voorzitter, het onderhouden van contacten met de redactie van Sinte Barbara 

en met de webmaster en/of redactie van de website. 
g. het lid-externe-betrekkingen-en-netwerken vooral belast met: 

(1) het onderhouden van contacten met mensen of instanties buiten de vereniging die van belang of 
van invloed zijn op de realisatie van de doelstellingen van de vereniging of de uitvoering van haar 
activiteiten; 
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(2) het ter ondersteuning van voorgaande taak opbouwen en onderhouden van netwerken intern en 
extern defensie; 

(3) het ondersteunen van de voorzitter met het ontwikkelen van beleidsactiviteiten ten behoeve van 
de vereniging. 

h. het lid-CWVA “de Artillerist” vooral belast met het vertegenwoordigen van de aankomende officieren 
binnen het bestuur als aanspreekpunt voor de organisatie van activiteiten door en voor die 
aankomende officieren. 

i. een liaisonofficier belast met: 
j. het ondersteunen van de voorzitter en het lid-activiteiten in het onderhouden van contacten met 

afdelingen en voor het opstellen, coördineren en uitvoeren van (afdelings)plannen; 
k. het desgevraagd ondersteunen van afdelingsbesturen of afdelingscoördinatoren bij hun activiteiten 

ten behoeve van de afdeling.  
2. Bij belet of ontstentenis van: 

a. de voorzitter, neemt de vicevoorzitter diens taken en functies waar; 
b. de vicevoorzitter, neemt de voorzitter diens taken en functies waar; 
c. de secretaris, neemt de penningmeester diens taken en functies waar; 
d. de penningmeester, neemt de secretaris diens taken en functies waar; 
e. het lid-activiteiten, neemt de voorzitter diens taken en functies waar; 
f. het lid communicatie, neemt de voorzitter diens taken en functies waar. 

 
Artikel 3. 
Planning. 
1. Het lid activiteiten van het bestuur van de vereniging stelt elk najaar een conceptjaarplan op met door het 

bestuur onderkende en te organiseren activiteiten in het jaar daarop. Activiteiten kunnen worden 
onderscheiden naar lokaal, regionaal of landelijk niveau. Het conceptjaarplan bevat de vaste landelijke 
activiteiten zoals ALV, jaardag en Galafeest.  

2. Een conceptjaarplan wordt uiterlijk in de eerste week van september toegezonden aan de afdelingen. 
Binnen het raamwerk van het conceptjaarplan voegen de afdelingen er hun activiteiten aan toe. De 
bespreking, de-conflictie en vaststelling van het jaarplan vindt plaats in de Ledenraad van het najaar. 

3. Een afdeling kan bepaalde activiteiten organiseren of het bestuur verzoeken dat te doen. In beide 
gevallen kan het bestuur daar financiële middelen voor ter beschikking stellen volgens de afspraken die 
daarover zijn gemaakt en voor zover die middelen dat toelaten.  

4. Alle activiteiten zijn in beginsel voor alle leden toegankelijk; eventueel kan een quotum worden ingesteld 
als er sprake is van beperkende factoren waarbij het moment van inschrijven de deelname bepaalt. 

5. De Algemene Ledenvergadering kan desgewenst centraal worden georganiseerd op locatie ASK, door of 
met ondersteuning van het bestuur van de vereniging. 

 
AFDELINGEN. 
Artikel 4. 
Afdelingsbestuur en -leden. 
1. Een afdelingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen van de vereniging zoveel mogelijk uit te dragen en 

voorts gevolg te geven aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede aan 
datgene waaromtrent besluiten zijn genomen door de algemene ledenvergadering, de Ledenraad en/of 
het bestuur. Het afdelingsbestuur adviseert het bestuur. 

2. Een afdelingsbestuur kan een roulatiesysteem opstellen voor zijn leden zodat al voordat een 
benoemingstermijn van een bestuurslid afloopt een opvolger bekend is. Hiermee wordt het aangaan van 
bestuursverantwoordelijkheid laagdrempeliger en kan mogelijk makkelijker in opvolging van bestuurders 
worden voorzien. 

3. De in voorkomend geval door de leden van een afdeling aangestelde afdelingscoördinator is geen 
eenmansbestuur. Hij vervult slechts de noodzakelijke coördinerende taken om de leden van de afdeling in 
staat te stellen te blijven samenkomen op de door hen gewenste locatie en onderhoudt contacten met 
het bestuur van de vereniging voor de planning en uitvoering van activiteiten waaraan afdelingsleden 
deelnemen of voor de noodzakelijke financiële handelingen. 
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4. Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de leden van de afdeling gehouden. 
5. Van de inhoud van besluiten, genomen door de vergadering van leden van de afdeling, ontvangt de 

secretaris van het bestuur van de vereniging zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. 
6. Op de vergaderingen van afdelingen wordt zoveel als mogelijk gehandeld in de geest van de artikelen 20 

tot en met 25 van de statuten.  
 
Artikel 5. 
Afdelingsplannen. 
1. Voor de laatste Ledenraad van het jaar maakt elke afdeling een plan voor de gewenste activiteiten van 

het volgend jaar, met als uitgangspunt het door het bestuur opgestelde conceptjaarplan voor de 
Vereniging als geheel. Het afdelingsplan wordt uiterlijk een maand voor die laatste Ledenraad 
aangeboden aan het bestuur. Het bestuur vult het conceptjaarplan aan met de jaarplannen van de 
afdelingen en biedt het tijdig voor de Ledenraad aan de afdelingen aan.  

2. Indien een afdeling in aanmerking kan komen voor vergoeding van (een deel van) de kosten die aan een 
activiteit zijn verbonden, dient zij tevens een begroting daarvoor in bij het bestuur voor zover die afdeling 
een beroep wenst te doen op de geldmiddelen van de vereniging. 

3. Na afstemming van de afdelingsplannen en vaststelling van het jaarplan in de laatste Ledenraad van het 
jaar, vindt op basis van de ingediende begrotingsvoorstellen een budgettoewijzing plaats door het 
bestuur. Formele goedkeuring van de begroting van de vereniging vindt plaats op de algemene 
ledenvergadering in het jaar waarop het jaarplan betrekking heeft. Activiteiten uit het jaarplan waarmee 
de Ledenraad heeft ingestemd, kunnen worden uitgevoerd ook als nog geen formele goedkeuring door de 
algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden. 

4. Bij vaststelling van het jaarplan wordt tevens bepaald wie verantwoordelijk is voor de verdere planning, 
coördinatie of uitvoering ervan: afdeling of bestuur. 

5. Indien een afdeling geldmiddelen van de vereniging heeft ontvangen, dient zij over de besteding hiervan 
schriftelijk verantwoording af te leggen aan het bestuur van de vereniging. Zolang deze verantwoording 
niet is afgelegd, kan een afdeling niet opnieuw een beroep doen op de geldmiddelen van de vereniging. 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING. 
Artikel 6. 
1. Indien het bestuur van de vereniging zich gedwongen ziet een digitale algemene ledenvergadering te 

beleggen, zal het zodanige voorzieningen treffen dat de algemene ledenvergadering voor leden en 
donateurs langs elektronische weg is te volgen. Het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel 
komt voor risico van de deelnemer. 

2. De leden en donateurs die met een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene ledenvergadering 
deelnemen, moeten kunnen worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kunnen nemen van de 
verhandelingen ter vergadering en, voor zover het de leden betreft, hun stemrecht kunnen uitoefenen.  

3. Door het bestuur van de vereniging kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het 
elektronische communicatiemiddel. Die voorwaarden worden in voorkomend geval bij de oproeping voor 
de vergadering bekend gesteld. 

4. Overigens neemt het bestuur van de vereniging bij het organiseren en houden van de digitale algemene 
ledenvergadering alle terzake geldende wettelijke voorschriften in acht. 

 
ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS. 
Artikel 7. 
De vereniging stelt regelingen en procedures op ter uitvoering van de bepalingen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij toont daarmee aan veel belang te hechten aan een adequate 
bescherming van persoonsgegevens en deze alleen te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met 
de gestelde doelen en na toestemming van de betrokken personen. Zij hanteert daartoe de volgende 
beginselen: 
a. de verwerking moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn; 
b. de verwerking moet gebonden zijn aan een specifiek verzameldoel; 
c. de persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt to wat noodzakelijk is; 
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d. de gegevens moeten juist zijn; 
e. de gegevens moeten niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is; 
f. de gegevens moeten goed worden beveiligd en vertrouwelijk blijven. 

 
Artikel 8. 
De vereniging stelt een reglement op voor het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging. Het 
reglement geeft daarnaast bepalingen voor de wijze waarop de afdelingen met de persoonsgegevens van de 
afdelingsleden dienen om te gaan. Het reglement bepaalt tevens de wijze waarop de persoonsgegevens van 
haar leden, donateurs en begunstigers worden beheerd voor de uitvoering van activiteiten waarbij derden 
zijn betrokken, voor het beheer van de website en voor de verzending van de Sinte Barbara. 
 
Artikel 9. 
De vereniging stelt een verwerkingsregister en een privacyverklaring op. Leden, donateurs en begunstigers 
tekenen een toestemmingsverklaring voor het gebruik van persoonsgegevens; het bestuur, de administrateur 
en de webmaster tekenen een geheimhoudingsverklaring. 
 
Artikel 10. 
Als afdelingen artikelen of verslagen aanbieden aan de redactie van de Sinte Barbara, dragen zij er zorg voor 
dat de informatie voldoet aan de bepalingen van de AVG. Persoonsgebonden informatie mag alleen worden 
aangeboden als betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven. Overigens vergewissen de redactie van 
de Sinte Barbara, respectievelijk de webmaster VOAWeb zich ervan dat in de overige gevallen bij het 
aanbieden van informatie in de Sinte Barbara, dan wel op de website, wordt gehandeld conform de 
bepalingen van de AVG. De website bevat geen ledenlijst, ook niet in het afgeschermde deel. 
 


