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Artikel 1. Begripsbepalingen 
 
1.1 Organisatie:  'van Houten&co'. 

 
1.2 Raad van Toezicht:  De Raad van Toezicht die krachtens de statuten 'van Houten&co' vertegenwoordigt. 

 
1.3 Directie:   De directeur-bestuurder heeft de leiding van 'van Houten&co'. 
 
1.4 Vrijwilligers:  Mensen die zich onbetaald en vrijwillig inzetten voor 'van Houten&co' en actief  

meewerken in uitvoerende, coördinerende en/of raad van toezichtlijke zin en als 
zodanig zijn geregistreerd. 
 

1.5  Vrijwilligersraad:  Een uit vrijwilligers van 'van Houten&co' op democratische wijze samengesteld  
orgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de directie van 'van 
Houten&co' m.b.t. het vrijwilligersbeleid van 'van Houten&co'. 
 

1.6  Vrijwilligersbeleid:  Het beleid dat 'van Houten&co' uitvoert ten aanzien van haar vrijwilligers. 
 
 
Artikel 2. Doelstelling vrijwilligersraad 
 
2.1 De vrijwilligersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers in de organisatie en voert 

daarvoor tenminste tweemaal per jaar overleg met de directie van 'van Houten&co'. 
 

2.2 De vrijwilligersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van 'van Houten&co' met betrekking tot 
beleidsaangelegenheden op het terrein van vrijwilligerswerk. 

 
2.3 De vrijwilligersraad doet voorstellen aan de directie van 'van Houten&co' over zaken die vrijwilligers ter harte 

gaan. 
 
 
Artikel 3. Samenstelling en benoeming van de vrijwilligersraad 
 
3.1 De vrijwilligersraad bestaat uit een oneven aantal van bij voorkeur minimaal 5 en maximaal 9 leden. 

 
3.2 Verkiesbaar zijn die vrijwilligers, die minimaal een half jaar als vrijwilliger actief zijn binnen 'van Houten&co'. 
 
3.3 Stemgerechtigd is iedere vrijwilliger die meer dan 3 maanden als vrijwilliger werkzaam is bij 'van Houten&co'.  

 
3.4 De leden van de vrijwilligersraad behartigen de belangen van alle geledingen binnen 'van Houten&co'. 

 
3.5 De geleding jongerenwerk heeft recht op minimaal 2 afgevaardigden in de vrijwilligersraad. 

 
3.6 Zij, die een arbeidsovereenkomst hebben met 'van Houten&co', hebben geen stemrecht en kunnen geen zitting 

hebben in de vrijwilligersraad. 
 
 
Artikel 4. Zittingsduur van de leden van de vrijwilligersraad 
 
4.1  De zittingsduur bedraagt 4 jaar. Na deze periode kan men zich weer herkiesbaar stellen. De leden zijn eenmaal 

herkiesbaar voor de periode van 4 jaar. 
 
4.2  Als er tussentijds een lid aftreedt draagt de vrijwilligersraad zelf zorg voor tijdelijke vervanging tot aan de 

eerstvolgende verkiezingen. 
 
4.3 Een tussentijdse opvolger neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij/zij vervangt. 
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4.4 Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt: 
- aan het einde van de zittingsperiode, indien het lid zich niet herkiesbaar stelt, 
- bij opzegging, waarbij een termijn van 2 maanden in acht genomen wordt, 
- bij beëindiging als vrijwilliger bij 'van Houten&co'. 

 
 
Artikel 5. Verkiezing van leden van de vrijwilligersraad 
 
5.1 De vrijwilligersraad draagt zorg voor het organiseren van de verkiezingen. 
 
5.2 Vrijwilligers van 'van Houten&co' kunnen zich tot 6 weken voor de verkiezingen kandidaat stellen. De 

verkiezingsbijeenkomst wordt ruimschoots van te voren bekend gemaakt. 
 
5.3 Indien er zich evenveel kandidaten hebben aangemeld als er zetels zijn, zijn zij automatisch gekozen in de 

vrijwilligersraad. Wanneer er onvoldoende kandidaten zijn aangemeld, benadert zij andere kandidaten. 
 
5.4 De kandidaten hebben voorafgaande aan de verkiezingen een gesprek met een van de leden van de 

vrijwilligersraad, waarin zij op de hoogte gebracht worden van het doel en de werkwijze van de vrijwilligersraad. 
 
5.5 De kandidaten presenteren zich voor de verkiezingen in de Nieuwsbrief Vrijwilligers van 'van Houten&co'. 
 
5.6 De verkiezingen: 

- iedere vrijwilliger krijgt een stemformulier op naam met daarop de aanwezige kandidaten; 
- voor het jongerenwerk worden gelijktijdig door de jongeren gescheiden verkiezingen gehouden; 
- de stemformulieren worden binnen de gestelde termijn op de benoemde plaatsen ingeleverd; 
- de uitslag van de verkiezingen is terug te vinden op de website en in de volgende Vrijwilligersnieuwsbrief 

van 'van Houten&co'. 
 
 
Artikel 6. Taakverdeling leden 
 
6.1  De vrijwilligersraad kiest uit haar midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. 
 
6.2  Taken van de voorzitter: 

- de voorzitter, zit de vergadering voor, 
- de voorzitter is de contactpersoon naar de directeur-bestuurder, 
- de voorzitter stelt, samen met de secretaris, de agenda voor de vergaderingen vast, 
- de voorzitter houdt toezicht op de uitvoering van de besluiten van de vrijwilligersraad, 
- de voorzitter vertegenwoordigt de vrijwilligersraad in en buiten 'van Houten&co'. 

 
6.3  Taken van de vicevoorzitter: 

- de vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid, 
- zijn beiden afwezig, dan vervalt de vergadering. 

 
6.4  Taken van de secretaris: 

- de secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen, 
- de secretaris maakt een jaarverslag van de activiteiten van de vrijwilligersraad. 

 
6.5 Functies worden beëindigd: 

- door het neerleggen van de functie, 
- als de zittingsperiode eindigt en hij/zij zich niet herkiesbaar stelt. 

 
 
Artikel 7. Vergaderingen, agenda, verslagen en stemprocedures 
 
7.1  De vrijwilligersraad vergadert minimaal 4 keer per jaar. Een tussentijdse vergadering kan worden uitgeschreven 

op verzoek van één van de leden van de vrijwilligersraad. 
 



 

VR1.0  Huishoudelijk reglement Vrijwilligersraad 2015   
Laatst aangepast: 20150701_V2  
eigenaar:  MP&O, M.S. 
 

vastgesteld door: VR openbaar (interne organisatie) pagina 3 van 3 
datum vastgesteld: 01-07-2015 

7.2  Per jaar is er minimaal 2 maal een overlegvergadering met de directie 
 
7.3 Per jaar is er minimaal 1 maal een overlegvergadering met de Raad van Toezicht. 
 
7.4  De agenda en stukken voor de vergadering worden uiterlijk 2 weken tevoren aan alle leden toegestuurd, inclusief 

het verslag van de vorige vergadering. 
 
7.5  Besluiten komen tot stand bij een gewone meerderheid van stemmen.  

Stemmen over zaken gebeurt mondeling, over personen schriftelijk. 
 
 
Artikel 8. Overleg met andere groeperingen binnen of buiten 'van Houten&co' 
 
8.1 Indien nuttig of noodzakelijk kan de vrijwilligersraad een overleg organiseren met een of meerdere groeperingen 

binnen of buiten 'van Houten&co'. Dat kunnen zijn: 
- de ondernemingsraad; 
- de verschillende geledingen die in de vrijwilligersraad vertegenwoordigd zijn; 
- met andere soorten vrijwilligerswerk binnen de zorg/welzijn op regionaal of landelijk niveau. 

 
 
Artikel 9. Informatievoorziening aan alle vrijwilligers.  
 
9.1 De vrijwilligersraad streeft ernaar haar plannen, werkwijze en besluitvorming zo breed mogelijk binnen 'van 

Houten&co' bekend te maken. Dit doet zij door hierover regelmatig te berichten in de Nieuwsbrief van  
'van Houten&co'. 

 
 
Artikel 10. Slotbepalingen 

 
10.1 Wijzigingen in of aanvullingen op dit reglement kunnen worden aangebracht door de vrijwilligersraad. Een kopie 

van dit reglement wordt ter kennisname toegezonden aan de Raad van Toezicht en directie van 'van Houten&co'. 
 
Aldus besloten en vastgelegd door de vrijwilligersraad tijdens de bijeenkomst te Houten, d.d.:  ..  -  ..-  2015 
 
 
Voorzitter vrijwilligersraad: 
 
 
 
Secretaris vrijwilligersraad: 
 
 


