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STATUTEN 

 

Vereniging Schoonmaak Research 

 
 ARTIKEL 1 
 
 Naam, zetel en duur 

 
 De vereniging draagt de naam Vereniging Schoonmaak Research. De 

vereniging is opgericht op 23 november 1979, en is aangegaan voor 
onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

 
 ARTIKEL 2 
 
 Doel 

 
Het doel van de vereniging is te fungeren als onafhankelijk platform voor 
alle marktpartijen in het schoonmaakonderhoud waarbij gestreefd wordt 
naar verhoging van het professionele niveau door onderzoek, voorlichting 
en opleiding. 

 
ARTIKEL 3 

 
Lidmaatschap 

 
1 Lid der vereniging kan zijn: 

  a Een organisatie die in Nederland of in het buitenland is gevestigd 
en een onderneming drijft, die werkzaam is in de 
schoonmaakbranche, hetzij als schoonmaakbedrijf, hetzij als 
toeleverancier, handelend in machines, middelen of apparatuur. 

  b Een organisatie die in Nederland of in het buitenland is gevestigd 
en die een onderneming drijft, daarbij handelend ten behoeve van 
derden, waarbij, hetzij in opdracht hetzij voor eigen rekening en 
risico of anderszins, diensten op het gebied van schoonmaak-
onderhoud worden aangeboden. 

c Een organisatie die in Nederland of in het buitenland is gevestigd 
en die het schoonmaakonderhoud heeft uitbesteed aan een 
schoonmaakbedrijf als genoemd onder a. 

  d Een organisatie die in Nederland of in het buitenland is gevestigd 
met een eigen, interne schoonmaakdienst. 

e Een organisatie die in Nederland of in het buitenland is gevestigd 
en die naar het oordeel van het bestuur voldoende belangen heeft 
in de schoonmaakbranche. 
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2 Van het lidmaatschap zijn uitgesloten organisaties waarvan de 
afzonderlijke leden, deelnemers, natuurlijke personen of vennoten 
voldoen aan de in lid 1, a t/m d genoemde kwalificaties.  

 

ARTIKEL 4 
 

Verkrijging van het lidmaatschap. 
 

Melding van het lidmaatschap geschiedt overeenkomstig de in het 
Huishoudelijk Reglement gegeven voorschriften. Toelating tot het 
lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Het bestuur is verplicht 
de leden steeds op de hoogte te stellen wanneer nieuwe leden zijn 
toegelaten. 

 

ARTIKEL 5 
 

Einde van het lidmaatschap 
 

1 Het lidmaatschap eindigt: 
  a wanneer de vereniging wordt ontbonden; 
  b voor een organisatie, wanneer deze ophoudt te bestaan; 
  c door opzegging van het lid. Dit moet per aangetekend 

schrijven aan de secretaris gebeuren. Indien opzegging 
door het lid uiterlijk op 30 september van enig jaar 
plaatsheeft, eindigt het lidmaatschap op 31 december van 
dat jaar. Indien opzegging door het lid na 30 september 
van enig jaar wordt ontvangen, eindigt het lidmaatschap 
op 31 december van het daaropvolgende jaar; 

  d door opzegging namens de vereniging op voorstel van het 
bestuur bij besluit van de ledenvergadering. Deze kan 
geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de 
vereisten te voldoen, welke door de Statuten aan het 
lidmaatschap worden gesteld, als ook wanneer van de 
vereniging redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd 
het lidmaatschap te laten voortduren. Indien het bestuur 
een lid het lidmaatschap wenst op te zeggen, stelt zij het 
lid hiervan in kennis en roept de ledenvergadering bijeen 
om over het voorstel te beslissen. Vanaf de dag van 
kennisgeving tot aan het besluit van de ledenvergadering 
is het lid geschorst; 

  e door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken 
door het bestuur wanneer een lid handelt in strijd met de 
Statuten, besluiten of het Huishoudelijk Reglement der 
vereniging of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. 
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Van het besluit tot opzegging of van ontzetting uit het 
lidmaatschap door het bestuur wordt het betrokken lid ten 
spoedigste bij aangetekend schrijven in kennis gesteld. 
De ontzetting gaat in bij ontvangst van de kennisgeving. 
Het betrokken lid staat beroep op de ledenvergadering 
open binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke 
kennisgeving van het besluit. Het beroep wordt behandeld 
in de eerste ledenvergadering, welke na instelling van het 
beroep wordt gehouden met inachtneming van het 
daarover in Statuten en Huishoudelijk Reglement 
bepaalde. Mocht de ledenvergadering de ontzetting 
vernietigen, dan is het betreffende lid met terugwerkende 
kracht in al zijn rechten hersteld, met dien verstande dat 
dit geen invloed kan hebben op inmiddels genomen 
beslissingen. 

2 De secretaris stelt de leden van elke opzegging, danwel 
ontzetting in kennis. 

 

ARTIKEL 6 
 

Bestuur 
 

1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit 
minimaal drie en maximaal negen leden. 
De wijze van benoeming en ontslag van de bestuursleden 
geschiedt op de wijze als bij Huishoudelijk Reglement wordt 
bepaald door de ledenvergadering. 

2 Met uitzondering van de voorzitter kunnen slechts personen 
tot bestuurder worden benoemd welke in dienstbetrekking 
staan tot een lid als bedoeld in artikel 3. 
Het bestuur maakt voor elke vacature een voordracht van één 
of meer personen. 
Ten minste drie leden als bedoeld in artikel 3 kunnen 
tegenkandidaten stellen. 

3 Leden van het bestuur hebben zitting voor een tijdvak van drie 
jaren. 
De aftreding zal geschieden overeenkomstig een door het 
bestuur op te maken rooster. 
Zij die aftredend zijn, zijn terstond herbenoembaar. 
Zij die tot lid van het bestuur benoemd zijn ter vervulling van 
ontstane vacatures, treden af op het tijdstip waarop degenen in 
wier plaats zij benoemd zijn, zouden hebben moeten aftreden. 

4 Ingeval van onvervulde vacatures vormen de overige leden 
van het bestuur een bevoegd kollege met dien verstande dat 
minimaal drie leden in funktie moeten zijn.  
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5 Bij het ontstaan van een vacature geeft het bestuur hiervan 
onmiddellijk kennis aan de ledenvergadering onder opgave 
van de personen die zij ter vervulling van de vakature 
voordragen. 

 

ARTIKEL 7 
 

Dagelijks Bestuur 
 

1 Het bestuur kiest uit haar midden een plaatsvervangend 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester die te zamen 
met de voorzitter het Dagelijks Bestuur vormen. De functies 
van secretaris en penningmeester kunnen met andere 
bestuursfuncties worden gecombineerd. 

2 De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van het 
Dagelijks Bestuur. 
Bij de oproeping wordt schriftelijk mededeling gedaan van de 
onderwerpen die behandeld zullen worden. Bij ontstentenis 
van de voorzitter treedt de plaatsvervangend voorzitter in zijn 
bevoegdheden. 

 

ARTIKEL 8 
 

Secretaris 
 

Het bestuur benoemt een niet-lid der vereniging tot gedelegeerd 
secretaris ter assistentie van het (Dagelijks) Bestuur. Hij heeft in 
vergaderingen een adviserende stem. 

 

ARTIKEL 9 
 

Bevoegdheden van het bestuur 
 

1 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 
door het bestuur. Daarnaast zijn de voorzitter en de secretaris 
te zamen handelend bevoegd de vereniging in en buiten rechte 
te vertegenwoordigen. Het bestuur behoeft voorafgaande 
goedkeuring van de ledenvergadering, alvorens zij kan 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten van koop en 
verkoop van registergoederen en het aangaan van 
hypothecaire geldleningen alsmede het aangaan van 
verplichtingen welke effect hebben op meerdere 
begrotingsjaren. De voorzitter en secretaris zijn alsdan bevoegd 
deze besluiten uit te voeren. 
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2 Het bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring 
van de ledenvergadering voor het aangaan van geldelijke 
verplichtingen die niet in de begroting zijn voorzien. 

3 Het bestuur is bevoegd tot: 
a Het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen of legaten. 
b Het instellen van, het zich verweren tegen en het berusten 

in rechtsvorderingen of het aangaan van dadingen. 
 

ARTIKEL 10 
 

Ledenvergadering 
 

1 De vereniging vergadert zo dikwijls als het bestuur dit nodig 
acht, of wanneer ten minste tien van de leden als bedoeld in 
artikel 3 tot hem daartoe gezamenlijk aangetekend hun 
verlangen te kennen gegeven hebben, met opgave van de 
punten welke men behandeld zou willen zien. In het laatste 
geval roept het bestuur binnen veertien dagen de leden ter 
vergadering op die binnen één maand na ontvangst van het 
verzoek moet worden gehouden. 

2 Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden 
waarin ten minste: 
a de begroting voor het komende verenigingsjaar wordt 

vastgesteld; 
b de verkiezing van bestuursleden plaatsvindt; 
c het verslag over het voorgaande boekjaar wordt besproken 

en de jaarrekening over dat voorgaande jaar wordt 
vastgesteld. 

 

ARTIKEL 11 
 
Oproep voor vergaderingen 
 
De oproep voor een vergadering moet schriftelijk geschieden met 
vermelding van de te behandelen onderwerpen. De oproep wordt 
ten minste veertien kalenderdagen tevoren aan de desbetreffende 
leden verzonden. 

 

ARTIKEL 12 
 

Voorstellen 
 

Elk lid heeft het recht in een ledenvergadering een onderwerp te 
doen behandelen, mits dit schriftelijk bij de sekretaris is 
ingediend. 
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Deze onderwerpen zullen op de agenda van de eerstvolgende 
ledenvergadering worden opgevoerd. 
 

ARTIKEL 13 
 

Stemrecht 
 

a Elk lid als bedoeld in artikel 3 heeft het recht in een 
ledenvergadering één stem uit te brengen. 

b Een lid kan zijn stem door een ander, daartoe door hem 
schriftelijk gemachtigd, uitbrengen. 

c Een lid dat is geschorst overeenkomstig artikel 5, lid 1 sub 
d van deze statuten, kan het stemrecht niet uitoefenen. 

 

ARTIKEL 14 
 

Wijze van stemmen 
 

1 Alle besluiten van de vereniging worden genomen bij 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
behoudens het hierna bepaalde. 
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Voor 
het overige gelden hier de bepalingen van het Huishoudelijk 
Reglement. 

2 De in de vergadering aanwezige leden zijn, ongeacht hun 
aantal, bevoegd besluiten over geagendeerde onderwerpen te 
nemen. 

3 Over zaken wordt mondeling gestemd. 
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemming 
over personen geschiedt schriftelijk. Bij staking van stemmen 
beslist het lot. 

4 De voorzitter kan in spoedeisende gevallen een schriftelijke 
stemming over nauwkeurig geformuleerde voorstellen 
uitschrijven, zonder een vergadering bijeen te roepen, wanneer 
de meerderheid van het aantal zittende leden van het bestuur 
zich daarvoor heeft verklaard. Bij een dergelijke stemming is 
een voorstel slechts aangenomen wanneer: 
alle leden zich eenstemmig voor het voorstel hebben 
uitgesproken. 
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ARTIKEL 15 
 

Reglementen 
 

In de door de ledenvergadering vast te stellen reglementen 
worden binnen het raam van deze Statuten nadere regelingen 
getroffen omtrent alle onderwerpen welke deze Statuten 
voorschrijven en omtrent die onderwerpen waaromtrent de 
ledenvergadering nadere regelingen wenselijk acht. 

 

ARTIKEL 16 
 

Rechten der leden 
 

1 Elk lid heeft recht van toegang tot de ledenvergaderingen. 
2 Bij het eindigen van het lidmaatschap gaan alle aan het 

lidmaatschap verbonden rechten verloren. 
 

ARTIKEL 17 
 

Verplichtingen der leden 
 

Elk lid is verplicht zowel tegenover de vereniging als tegenover 
de gezamenlijke en individuele leden de bepalingen van deze 
Statuten en van het Huishoudelijk Reglement, de gegeven 
voorschriften van enig orgaan der vereniging en de bindende 
besluiten na te komen en aan hun uitvoering medewerking te 
verlenen. 

 

ARTIKEL 18 
 

Geldmiddelen 
 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
1 kontributies van leden, zoals in het Huishoudelijk Reglement 

geregeld; 
2 vergoedingen inzake verrichte onderzoekingen en verstrekte 

adviezen; 
3 andere baten. 
Het bestuur is belast met het beheer der geldmiddelen van de 
vereniging volgens nader bij Huishoudelijk Reglement vast te 
stellen regelen. 

 
 



VSR.DIV.13-9 

 

ARTIKEL 19 
 

Vergoedingen 
 

De leden van het bestuur en van commissies hebben recht op 
vergoeding van reis- en verblijfkosten, die gemaakt worden ten 
behoeve van de vereniging. 
Overigens genieten de bovengenoemde leden voor hun 
werkzaamheden ten behoeve van de vereniging geen vergoeding. 

 

ARTIKEL 20 
 

Begroting en verslagen 
 

Jaarlijks legt het bestuur een begroting met werkplan voor het 
volgende jaar ter vaststelling voor aan de ledenvergadering, 
waarop de beschikbare geldmiddelen over de verschillende taken 
en werkzaamheden zijn verdeeld. 
Het bestuur stelt jaarlijks, niet later dan in juni, een verslag vast 
omtrent de werkzaamheden in het voorgaande jaar en stelt een 
balans per 31 december van dat jaar op en een overzicht van de 
ontvangsten en uitgaven in het afgelopen jaar. 

 
Het bestuur rapporteert de leden per kwartaal omtrent de 
werkzaamheden en de bereikte resultaten ter uitvoering van de 
lopende begroting en werkplan. 
 

ARTIKEL 21 
 

Rekening en verantwoording 
 

1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
2 Het bestuur draagt aan een externe register-accountant op de 

ingevolge artikel 20 opgemaakte jaarrekening te kontroleren en 
daarover verslag uit te brengen. Jaarrekening en het verslag 
van de deskundige worden in de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering aan de orde gesteld. 

3 De goedkeuring van de balans en exploitatie-rekening door de 
ledenvergadering strekt, behoudens in gevallen van na de 
goedkeuring gebleken bedrog, tot décharge van diegenen die 
zijn belast met het beheren van de geldmiddelen. 
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ARTIKEL 22 
 

Wijziging van de statuten 
 

1 Wijziging der statuten kan slechts plaatshebben na een besluit 
van de ledenvergadering die daartoe werd opgeroepen met de 
mededeling dat daarin wijziging van de Statuten zal worden 
voorgesteld. 
Bij die oproeping zal de woordelijke tekst van de voorgestelde 
wijziging worden gevoegd. 

2 Tot wijziging van de Statuten kan slechts worden besloten 
door een ledenvergadering waarin ten minste tweederde van 
het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of 
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste 
tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

3 Indien minder dan tweederde van het totaal aantal leden der 
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt - tenzij een 
schriftelijke stemming buiten de vergadering wordt 
uitgeschreven - een nieuwe vergadering belegd. Deze vindt 
plaats op een tijdstip dat meer dan drie werkdagen, doch 
minder dan veertig werkdagen na de datum van de eerst 
bijeengeroepen vergadering valt. De in de nieuwe vergadering 
aanwezige leden zijn, ongeacht hun aantal, bevoegd een besluit 
tot statutenwijziging te nemen. 

  

ARTIKEL 23 
 
Het in artikel 22 lid 1 bepaalde is niet van toepassing indien ter 
ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn 
en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt 
aangenomen. 

 

ARTIKEL 24 
 

1 De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan 
een notariële akte is opgemaakt. 

2 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de 
wijziging en de gewijzigde Statuten neder te leggen ten 
kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen 
welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft. 

 
 
 
 



VSR.DIV.13-11 

 

ARTIKEL 25 
 

Een bepaling dezer Statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging 
van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden 
gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking. 

 

ARTIKEL 26 
 

Ontbinding en vereffening 
 
1 Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een 
besluit daartoe van de ledenvergadering genomen met ten 
minste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen 
in een vergadering waarin ten minste drievierde van de leden 
aanwezig is of vertegenwoordigd is. 

2 Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot 
ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht 
dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden 
vergadering met een meerderheid van tweederde van het 
aantal uitgebrachte stemmen. 

3 Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel 
bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter 
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te 
ontbinden. 

4 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover 
dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de 
vereffening blijven de bepalingen van de Statuten en 
Reglementen van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, 
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in 
liquidatie". 
In het besluit tot ontbinding wordt geregeld het tijdstip van 
opheffing der vereniging en de wijze van liquidatie, terwijl 
tevens vereffenaars kunnen worden aangewezen. Indien bij 
een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars 
zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 
De vereffenaars doen rekening en verantwoording aan de 
laatst overgebleven leden. 

5 Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de 
algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het 
meest met het doel der vereniging overeenstemmen. 
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ARTIKEL 27 
 

Slotbepaling 
 

In alle gevallen waarin de Statuten en Reglementen niet voorzien 
beslist de ledenvergadering. 
In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd een beslissing te 
nemen, welke echter aan de eerstvolgende ledenvergadering ter 
bekrachtiging moet worden voorgelegd. 
 
 



VSR.DIV.13-13 

 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Vereniging Schoonmaak Research 

 
 

ARTIKEL 1 
 

Aanmelding voor het lidmaatschap: 
 

Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden op een daartoe 
verstrekt formulier, dat ingevuld en rechtsgeldig ondertekend bij de 
sekretaris ingediend wordt. 
Kandidaatsleden dienen bij hun aanvraag tot toelating tevens een 
uittreksel uit het Handelsregister over te leggen. 
Zonodig kan het bestuur nadere informatie verlangen, teneinde te 
kunnen beoordelen of het kandidaatslid bonafide is. 
Het is niet mogelijk lid van de vereniging te worden met een 
terugwerkende kracht die verder gaat dan 1 januari van het lopende 
kalenderjaar. 

 

ARTIKEL 2 
 

Contributie 
 

1 Elk lid verplicht zich tot betaling van een jaarlijkse kontributie. De 
contributiegrondslag is de omzet op het terrein van de institutionele 
schoonmaak in Nederland en daarbuiten. Omzet, gerealiseerd in de 
consumentensector, valt hier derhalve buiten. De hoogte van de 
contributie wordt op voorstel van het bestuur door de 
ledenvergadering vastgesteld. 
Voor leden, als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a en b van de statuten, is 
de contributie afhankelijk van de opgegeven omzet of omzetklasse. 
Voor leden als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub c tot en met e van de 
statuten is de contributie een vast bedrag dat per lidcategorie kan 
verschillen. 

2 Voor leden schoonmaakbedrijven die met elkaar een concern vormen, 
is een concern- en unitregeling van toepassing. De hoogte van de 
contributie is gebaseerd op het totaal van de met het concern 
verbonden maar onder eigen naam opererende schoonmaakbedrijven. 
Onder unit wordt verstaan dochteronderneming(en) of 
werkmaatschappij(en), deeluitmakend van een concern, die onder 
eigen naam opereert of opereren, gevestigd op één adres en onder één 
en dezelfde leiding.  
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3 De leden als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a en b van de statuten zijn 
verplicht om op aanvraag van de vereniging, onverwijld doch nimmer 
later dan 1 juli, aan het sekretariaat opgave te doen van de gegevens 
nodig voor het vaststellen van de contributie. Ontbreken deze 
gegevens per 1 juli van enig jaar, dan kan het bestuur ambtshalve de 
hoogte van de contributie van enig lid vaststellen op het niveau van de 
geldende maximum contributie. 
De opgave van het lid dient vergezeld te gaan van een waarmerk van 
een accountant- of administratiekantoor.  

 

ARTIKEL 3 
 

1 De contributie, dient steeds ten hoogste 1 maand na dagtekening van 
de betreffende nota betaald te zijn. 

2 Bij niet tijdige betaling zal ten hoogste 2 maal een aanmaning volgen 
vanuit het secretariaat. Daarna kan de vordering ter inkassering door 
derden langs buitengerechtelijke weg, eventueel langs gerechtelijke 
weg, uit handen worden gegeven. 
Na de termijn, bedoeld in lid 1, vermeerderd met 14 dagen is een rente 
verschuldigd van 1% per maand. 

3 Indien op de eerste aanmaning geen betaling heeft plaatsgevonden, 
zullen vanaf de datum van de tweede aanmaning geen 
verenigingsberichten, circulaires, rapporten e.d. meer worden 
toegestuurd totdat betaling is ontvangen. 

4 In geval van incassering, bedoeld onder lid 2, zijn alle kosten, vallende 
op de incassering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, 
vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van het 
betreffende lid. 

 

ARTIKEL 4 
 

Documenten van de Vereniging 
 

1 In enig kalenderjaar uitgebrachte onderzoeksrapporten worden 
zonder kosten aan de leden van de vereniging ter beschikking gesteld. 
Eerder verschenen rapporten zullen op een daartoe strekkend verzoek 
tegen betaling worden verstrekt. De prijs wordt door het bestuur 
vastgesteld. 

2 Ook voor andere documenten van de vereniging kan het bestuur een 
prijs vaststellen. 

3 Onderdelen van leden bedrijven kunnen opteren voor toezending van 
onderzoeksrapporten, verenigingsberichten, ledencirculaires e.d. Zij 
worden dan aangemerkt als servicepunt. Daaraan zijn geen verdere 
rechten verbonden. De ledenvergadering stelt op voorstel van het 
bestuur de contributie van deze servicepuntregeling vast.  
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ARTIKEL 5 
 

Het Bestuur 
 

1 Bloedverwanten in de eerste en tweede graad kunnen niet gelijktijdig 
als bestuurslid optreden. 

2 Maximaal mogen gelijktijdig twee personen uit hetzelfde concern lid 
zijn van het bestuur. De bestuursleden mogen daarbij niet gelijktijdig 
deel uit maken van het Dagelijks Bestuur.  Bedrijven die aan elkaar 
gelieerd zijn, worden onder deze bepaling begrepen als behorende tot 
hetzelfde concern. 

3 Bij de benoeming van bestuursleden wordt gestreefd naar een gelijke 
verdeling van het aantal zetels per belangengroep, te weten 
schoonmaakbedrijven, opdrachtgevers, toeleveranciers en 
adviesbureaus. Gestreefd wordt voorts naar een functionele verdeling 
van bestuurszetels waardoor bestuursleden tevens zoveel mogelijk 
voorzitter zijn van commissies die de kernactiviteiten van de 
vereniging gestalte moeten geven. 

 

ARTIKEL 6 
 
1 De algemene leiding der vereniging berust bij het bestuur. 
2 Het bestuur kan kommissies instellen, waarbij het de taak daarvan 

omschrijft. 
3 Het bestuur benoemt een Raad van Advies die tot taak heeft het 

bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden 
en ontwikkelingen die voor de vereniging op lange termijn van belang 
kunnen zijn en tevens te fungeren als klankbord in 
bestuursaangelegenheden.  

4 De Raad van Advies komt in principe tweemaal per jaar bijeen. Het 
bestuur kan de Raad echter in spoedeisende gevallen voor een extra 
vergadering bijeenroepen.  

5 De Raad van Advies bestaat uit maximaal 20 personen. Zij worden op 
persoonlijke titel benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende 
Raadsleden zijn terstond herbenoembaar. De aftreding zal geschieden 
overeenkomstig een door het bestuur op te maken rooster.  
Externe, niet aan de leden van de vereniging gebonden personen die 
door hun functie een belangrijke bijdrage aan het werk van de Raad 
van Advies kunnen leveren, kunnen eveneens worden benoemd.  

6 Het bestuur heeft voorts tot taak: 
a Het vaststellen van voorschriften ter uitvoering van besluiten. 
b Het uitvoeren van besluiten en opdrachten van de 

ledenvergadering. 
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7 Het bestuur kiest uit haar midden de leden die zitting nemen in de 
raad van bestuur van het Instituut voor Reiningstechnieken van TNO, 
indien hierom wordt gevraagd. 

 

ARTIKEL 7 
 

Kandidaatstelling en verkiezing bestuursleden 
 

1 De voordracht van het bestuur ter vervulling van vacatures in het 
bestuur wordt bij de oproep ter ledenvergadering ter kennis van de 
leden gebracht. 
Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de aanvang der ver- 
gadering worden gesteld door schriftelijke kennisgeving daarvan aan 
de secretaris. 
Alleen kandidaten die schriftelijk hebben verklaard een benoeming te 
aanvaarden, kunnen worden voorgedragen. 

2 De verkiezing vindt plaats tijdens een algemene ledenvergadering, 
indien dit agendapunt op de agenda is vermeld. 
De ter vergadering aanwezige vertegenwoordigers der stemge- 
rechtigde ondernemingen ontvangen een gewaarmerkt formulier, 
waarop de namen van kandidaten zijn vermeld. Al naar gelang het 
aantal te vervullen vakatures worden kruisjes voor de namen van de 
kandidaten die men wenst te kiezen. De kandidaten die de meeste 
stemmen op zich hebben verenigd en tevens volstrekte meerderheid 
behaalden, zijn gekozen. 
Indien in de eerste stemming niet alle vakatures worden vervuld, 
wordt tussen de niet gekozen kandidaten een herstemming gehouden 
ter vervulling van de overgebleven vacatures. Dit wordt zo vaak als 
nodig herhaald. 
Indien voor de laatste vacature twee kandidaten in aanmerking komen 
omdat zij naast de volstrekte meerderheid tevens een gelijk aantal 
stemmen op zich verenigden, dan beslist het lot wie gekozen is. 

3 Betreft een verkiezing de vervulling van de vacature van voorzitter, 
dan kan op het stembiljet slechts een naam worden aangekruist en is 
hij gekozen die de meeste stemmen op zich verenigde en tevens de 
volstrekte meerderheid behaalde. 
Haalt geen der kandidaten in de eerste stemming de volstrekte 
meerderheid dan vindt herstemming plaats tussen de twee kan- 
didaten die de meeste stemmen op zich verenigden. Staken alsdan de 
stemmen, dan beslist het lot. 
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ARTIKEL 8 
 

Vergaderingen 
 

1 Ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur worden geleid 
door de voorzitter en bij diens ontstentenis door diens 
plaatsvervanger. 

2 Vergaderingen van kommissies worden geleid door haar voorzitter en 
bij diens ontstentenis door een der andere leden. 

3 Van een vergadering worden door de secretaris notulen gehouden, 
welke hij in de volgende vergadering van gelijke aard ter goedkeuring 
voorlegt. 
Notulen van de ledenvergadering worden tijdig toegezonden aan 
leden. 

4 Van kommissievergaderingen wordt schriftelijk of mondeling verslag 
uitgebracht aan het bestuur. 

 

ARTIKEL 9 
 

Geheimhouding 
 
Voor zover leden ten dienste van een onderzoek door de vereniging 
inzage verschaffen in hun bedrijfsvoering zijn bestuurders en 
kommissieleden tot geheimhouding verplicht omtrent alles wat als 
zodanig te hunner kennis is gekomen, indien zulks uit de aard der zaak  

 

ARTIKEL 10 
 
Secretariaat 

 
1 De secretaris voert de korrespondentie, verzendt de oproep voor een 

bestuurs- of ledenvergadering, stelt de ledenlijst op en houdt deze bij; 
hij zorgt voor informatie over het ledenbestand aan alle leden. 

2 De secretaris stelt de verslagen op van bestuurs- en leden- 
vergaderingen en zorgt eveneens voor verspreiding van die verslagen, 
of uittreksels daarvan, onder de leden van de vergadering. 

3 De overige werkzaamheden van het secretariaat worden door het 
bestuur geregeld. 
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ARTIKEL 11 
 
Ereleden 

 
1 Ereleden zijn personen die wegens hun buitengewone verdiensten 

jegens de vereniging dan wel het schoonmaakvak daartoe zijn 
benoemd. 

2 Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de leden-
vergadering benoemd. 

3 Ereleden hebben toegang tot de ledenvergadering van de vereniging, 
maar hebben geen stemrecht. Wel hebben ereleden het recht om 
gevraagd en ongevraagd adviezen te verstrekken. Voorts krijgen 
ereleden alle algemene ledencorrespondentie toegestuurd, zolang zij 
dit wensen. 

4 Het erelidmaatschap eindigt op eigen verzoek, dan wel door het 
overlijden van het erelid. 

 


