Huishoudelijk Reglement
Artikel 1. PLAATS HUISHOUDELIJK REGLEMENT IN DE ORGANISATIE
Dit huishoudelijk reglement is gebaseerd op de statuten. Tevens is het reglement een
weerslag van de werkwijze van de vereniging tot nu toe en de beoogde werkwijze in de
nabije toekomt. De statuten hebben in alle gevallen voorrang boven het huishoudelijk
reglement.
Artikel 2. NAAM EN DOEL
1. De vereniging draagt de naam: Belangenvereniging voor Pakket-Distributie, ook wel af te
korten tot BVPD en is gevestigd in de gemeente Utrecht.
2. De vereniging heeft ten doel :
a. het behartigen van de individuele en collectieve belangen van haar leden,
alsmede het opkomen voor het belang van werk en inkomen van haar
leden, alsmede het verbeteren van hun positie in de samenleving en/of op
de arbeidsmarkt;
b. het bevorderen en beschermen van de beroepsbelangen van haar leden,
zowel in ideële, materiële als sociale zin;
c. het beschermen en bevorderen van de maatschappelijke erkenning van
het beroep en de werkzaamheden van haar leden;
d. het ijveren voor de kwaliteit van werkzaamheden en dienstverlening en
met name de rol van de opdrachtgevers daarbij;
e. het beschermen van het recht op een vrije
beroepsuitoefening/ondernemingsuitoefening van haar leden;
f. het bieden van een netwerk voor haar leden;
g. het adviseren van haar leden op het terrein van werkgeverschap.
Artikel 3. GELDMIDDELEN
1.De leden zijn een maandelijkse contributie verschuldigd volgens een op voorstel
van het bestuur door de Algemene Vergadering vast te stellen regeling. Behoudens
het geval dat de Algemene Vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden
vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
2. De Algemene Vergadering kan voor speciale doeleinden omslagen vaststellen.
Artikel 4. LIDMAATSCHAP
LEDEN
1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die met de doelstelling
van de vereniging instemmen, de inhoud van de statuten en het huishoudelijk
reglement onderschrijven en die tevens:
a. één (of meerdere) onderneming(en) voeren, daarin meer werknemers in
loondienst werkzaam hebben en zelfstandigen zonder personeel,
oproepkrachten, et cetera), en met die onderneming(en) werkzaam zijn als
opdrachtnemer in één of meer van de volgende werkgebieden en/of
sectoren:
I. post in ruime zin;
II. pakketten in ruime zin;
III. goederentransport in ruime zin;
IV. logistieke dienstverlening in ruime zin.
b. als werknemer in dienst zijn van de vereniging.
2. Tevens kunnen lid van de vereniging zijn rechtspersonen, die met de
doelstelling van de vereniging instemmen, de inhoud van de statuten en het
huishoudelijk reglement onderschrijven, die meer werknemers in loondienst

werkzaam hebben en zelfstandigen zonder personeel, oproepkrachten, et
cetera, en opereren als opdrachtnemer in één of meer van de volgende
werkgebieden en/of sectoren:
a. post in ruime zin;
b. pakketten in ruime zin;
c. goederentransport in ruime zin;
d. logistieke dienstverlening in ruime zin.
Rechtspersonen wijzen voor de Algemene Vergadering één natuurlijk persoon
als afgevaardigde aan, welke in de vereniging op andere momenten ook als
afgevaardigde van de rechtspersoon optreedt en als zodanig stemrecht heeft.
3. Het bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap van de vereniging.
4. Indien het bestuur besluit de belanghebbende, die zich voor het lidmaatschap
heeft aangemeld, niet toe te laten, kan binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving, de belanghebbende schriftelijke beroep instellen bij de Algemene
Vergadering. De Algemene Vergadering zal bij haar eerstvolgende samenkomst
zich uitspreken over het beroep en kan alsnog tot toelating besluiten.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.
PLICHTEN VAN DE LEDEN
1. Leden zijn verplicht tot naleving van de statuten en het huishoudelijk
reglement van de vereniging, alsmede van de besluiten van de daartoe
bevoegde organen van de vereniging.
2. Leden zijn verplicht de voor hen conform deze statuten vastgestelde
contributie tijdig te voldoen.
3. Het is leden niet toegestaan om de naam van de vereniging te gebruiken bij
hun activiteiten die geen verband houden met het doel van de vereniging
respectievelijk met het lidmaatschap van de vereniging.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a. overlijden van het lid (natuurlijk persoon);
b. het ophouden te bestaan van het lid (rechtspersoon);
c. schriftelijke opzegging door het lid, gericht tot het bestuur. Bij opzegging door
het lid eindigt het lidmaatschap uiterlijk op de laatste dag van enig kwartaal
(maart, juni, september, december) wanneer de opzegging ten minste één
maand voor het einde van enig kwartaal is binnengekomen bij het bestuur.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging
mogelijk:
I. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
II. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld tenzij het een wijziging betreft van de geldelijke
rechten en verplichtingen van de leden;
III. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal;
d. opzegging van het lidmaatschap door het bestuur. Het bestuur kan tot
opzegging overgaan in elk van de volgende gevallen:
I. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het
lidmaatschap, gesteld in artikel 3 van de statuten;
II. wanneer het lid, ondanks betalingsherinnering, achterstallig is in het

betalen van de contributie over drie of meer maanden;
III. wanneer anderszins van de vereniging in redelijkheid niet gevergd kan
worden het lidmaatschap
e. ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur. Het bestuur kan slechts tot
ontzetting overgaan, wanneer het lid:
I. in strijd met deze statuten, huishoudelijke reglement of besluiten van de
vereniging handelt;
II. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Het betrokken lid wordt ten spoedigste, met opgave van redenen, bij
aangetekend schrijven in kennis gesteld van:
a. het besluit tot opzegging;
b. het besluit tot ontzetting.
3. Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke
opzegging of ontzetting door het bestuur beroep instellen bij de Algemene
Vergadering, overeenkomstig nader bij huishoudelijk reglement, voor zover
aanwezig, te stellen regels.
4. Een beroep als bedoeld in lid 2 van dit artikel is slechts mogelijk indien het
bestuur is overgegaan tot opzegging op grond van het in artikel 5, sub d, onder
iii van deze statuten genoemde geval of indien het bestuur is overgegaan tot
ontzetting.
5. Gedurende de in lid 2 van dit artikel bedoelde beroepstermijn en hangende het
beroep is het betrokken lid geschorst.
6. De Algemene Vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe
strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
van het aantal uitgebrachte stemmen.
7. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt,
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6)
maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de Algemene Vergadering.
Het in de leden 2, 4 en 5 bepaalde aangaande "beroep" is van
overeenkomstige toepassing.
8. Wanneer het lidmaatschap eindigt, blijft desniettemin achterstallige of nietbetaalde
maandelijkse contributie voor het geheel door het lid verschuldigd.
Artikel 5. DONATEURS
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen
eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te
verlenen, waarvan de minimale omvang door de Algemene Vergadering wordt
vastgesteld.
Artikel 6. BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie (3) natuurlijke
personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen. Het bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden
een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan slechts één functie vervullen en
voor slechts één functie als vervanger aangewezen worden. De voorzitter,
secretaris en penningmeester kunnen nimmer als vervanger aangewezen
worden.
2. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de leden
van de vereniging. De Algemene Vergadering kan in afwijking van het
vorengaande besluiten dat één (1) lid van het bestuur buiten de leden wordt

benoemd. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarlijkse Algemene Vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een
door het bestuur op te maken rooster, waarbij getracht wordt het rooster
zodanig op te stellen dat niet alle bestuursleden tegelijkertijd aftreden zodat
bestuurlijke continuïteit gewaarborgd blijft.
4. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar,
doch niet vaker dan twee maal achter elkaar. Hierdoor wordt de maximale
termijn van een bestuurslid twaalf jaar.
DAGELIJKS BESTUUR
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk
handelende bestuursleden, waaronder in elk geval hetzij de voorzitter, hetzij
de secretaris, het de penningmeester.
3. Het bestuur vergadert regelmatig volgens een door de voorzitter voor te stellen
en door het bestuur goedgekeurd rooster en plek. Daarnaast worden
vergaderingen belegd zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk acht of ten minste
drie leden van het bestuur de voorzitter schriftelijk vragen om een vergadering
te beleggen.
Artikel 7. ALGEMENE LEDENVERGADERING
STEMMEN
1. De leden zijn stemgerechtigd in de Algemene Vergadering zijn. Ieder van
hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn
stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.
2. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de Algemene Vergadering
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de
Algemene Vergadering.
3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene
Vergadering worden gehouden.
4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan
beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.
JAARVERSLAG, -REKENING EN VERANTWOORDING
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de Algemene Vergadering. In deze Algemene Vergadering brengt
het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over
het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met

een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
3. Omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
Algemene Vergadering wordt jaarlijks een controle gedaan door een commissie van ten
minste twee leden die geen deel van het bestuur uitmaken van het bestuur voorafgaand aan
de AV.
4. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de
dag waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen
worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt
deze stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar
bevindingen uit.
Artikel 8. COMMUNICATIE
1.Het bestuur houdt haar leden op de hoogte van de activiteiten van de vereniging via de
website www.bvpd.nl.
2. Leden kunnen te allen tijde nieuws, informatie en (hulp)vragen delen met het bestuur via
info@bvpd.nl.
Artikel 9. WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan slechts plaatshebben door een besluit van de
Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Tot wijziging kan door de Algemene
Vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van
het aantal uitgebrachte stemmen.
2. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling
uit dit Reglement is het oordeel van het Bestuur daaromtrent beslissend.
3. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.
Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 2 oktober 2017 en is
hiermee geacht in werking te zijn getreden.

