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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant U.A. 

(ANB West-Brabant) 
 
 

Begripsbepaling 
 
o Het Collectief:  
 het “Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant U.A..” te Breda ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 62631195. 
o De Statuten:  
 de Statuten van het Collectief, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 11 februari 2015 bij 

notaris Mr Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers te Andel; 
o Het Bestuur:  
 het bestuur van het Collectief als bedoeld in artikel 8 van de Statuten. 
o Een Afgevaardigde:  
 een door de leden van het Collectief gekozen vertegenwoordiger in de Ledenraad. 
o De Ledenraad:  
 De Ledenraad is het hoogste orgaan in het Collectief en wordt gevormd door alle Afgevaardigden 

tesamen. 
o Het Kwaliteitshandboek:  
 Het Kwaliteitshandboek beschrijft de taken, procedures en verantwoordelijkheden van het 

Collectief en is gecertificeerd door de Stichting Certificering SNL. 
o Het Werkgebied van het Collectief:  
 Het gebied dat op basis van de provinciale verdeling binnen de grenzen van het Collectief hoort en 

is weergegeven in bijlage C. 
 
 
 

Benoeming Afgevaardigden Ledenraad 
 
Artikel 1.  
 
1. Leden van het Collectief kiezen uit hun midden een afvaardiging conform artikel 13 van de Statuten 

op de wijze zoals nader beschreven in Bijlage A.  

2. Afgevaardigden worden voor een periode van 4 jaar door de leden van het Collectief gekozen. 

3. Een Afgevaardigde kan één maal herkozen worden voor een tweede termijn. 

4. De (potentiële) Afgevaardigden zijn geen bestuurslid of medewerker van het Collectief en bij 

voorkeur geen lid van de geschillencommissie (zie bijlage 1.5 van het Kwaliteitshandboek, 

onverenigbare functies). 

5. De inliggende ANV's dragen kandidaten voor de Ledenraad voor.  

6. De voordracht wordt (bij voorkeur per mail) naar de leden gestuurd met het verzoek een stem uit te 

brengen voor een bepaalde datum of tijdens een bijeenkomst. 

7. De uitslag van de stemming is ter inzage voor leden van het Collectief. 

8. Er is een rooster van aftreden voor Afgevaardigden. 

9. De secretaris van het Collectief beheert het rooster van aftreden voor de Afgevaardigden. 
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Ledenraadvergadering 
 
Artikel 2.  
 
1. Het Bestuur draagt zorg voor minimaal twee Ledenraadvergaderingen per jaar, zoals genoemd in 

artikel 13.6 van de Statuten. Het Bestuur roept de Ledenraad bijeen conform artikel 17.1 van de 

Statuten. 

2. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Ledenraadvergaderingen worden gehouden op een zodanige 

plaats en op een zodanig tijdstip dat verwacht kan worden dat dit voor de leden het minst 

belemmerend is om die vergadering te kunnen bijwonen. 

3. De voorzitter van het Collectief is tevens voorzitter van de Ledenraadvergadering conform artikel 

15.1 van de Statuten. 

4. Een Afgevaardigde kan zich laten vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger moet daarbij een 

gedateerd schriftelijk mandaat hebben van de Afgevaardigde uit de Ledenraad. De voorzitter 

controleert het schriftelijk mandaat voor aanvang van de vergadering. 

5. Tenzij de in de Statuten anders bepaald, neemt de Ledenraad besluiten met gewone meerderheid 

van stemmen. 

6. De secretaris het Collectief maakt een verslag van de Ledenraadvergadering. Hij stuurt het concept 

verslag binnen 1 maand na vergadering toe aan de Afgevaardigden en de bestuursleden van het 

Collectief. 

 

Procedure benoeming Bestuur 
 
Artikel 3.  
 
1. Bestuursleden van het Collectief worden bindend voorgedragen conform artikel 8.1 en 8.2 van de 

Statuten. 
2. De voordracht vindt schriftelijk plaats door de inliggende ANV. 
3. De Ledenraad is gerechtigd de integriteit van de voorgedragen bestuurder te toetsen. 

4. De Ledenraad stelt benoeming vast na schriftelijke verkiezing op een Ledenraadvergadering. 

5. De voordracht voor de voorzitter vindt plaats door het Bestuur van het Collectief. De 

ledenvergadering stelt de functie vast conform artikel 8.2 van de Statuten. 

 

Bestuur 
 
Artikel 4.  
 
1. De taakverdeling binnen wordt met inachtneming van de bepalingen van de Statuten en het 

Kwaliteitshandboek door het Bestuur vastgesteld. 
2. Het Bestuur werkt met een portefeuilleverdeling. De portefeuille verdeling wordt door het Bestuur 

vast gesteld en kenbaar gemaakt aan de Ledenraad. (Zie bijlage B). 
3. Verder kan het Bestuur ten behoeve van een of meerdere onderwerpen vertegenwoordigers van 

diverse maatschappelijke organisaties en overheden uitnodigen ter zake advies uit te brengen. 
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Uitgenodigde vertegenwoordigers ontvangen minimaal 1 week van te voren de agenda van de 
betreffende bestuursvergadering. Het Bestuur is niet verplicht de adviezen op te volgen. 

 
 
 

Bestuursvergadering 
 
Artikel 5. 

 
1. Het Bestuur vergadert volgens een regulier jaarschema en voorts zo dikwijls zij dit nodig acht. 
2. De conceptagenda voor de bestuursvergaderingen wordt door het dagelijks bestuur opgesteld. Bij 

aanvang van de bestuursvergadering wordt deze agenda definitief vastgesteld. 
3. Van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt dat in een volgende bestuursvergadering 

wordt voorgelegd en vastgesteld. 
 

Besluitvorming bestuur 
 
Artikel 6. 
1. Op verzoek van een enkel bestuurslid kan over de onderwerpen ter vergadering gestemd worden. 

2. Een schriftelijke stemvolmacht, wordt voorafgaand aan de stemming door de gevolmachtigde aan 

het Bestuur overlegd. 

 

Bevoegdheden 
 
Artikel 7. 
 
1. In aanvulling op artikel 9 lid 6 sub g en sub n van de Statuten en met in achtneming van de één na 

laatste zin van artikel 9 (“Goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien deze besluiten voorvloeien uit 

een reeds goedgekeurd jaarplan/begroting”.) is instemming van de Ledenraad vooraf vereist voor: 
handelingen welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen die de bedragen, genoemd 
in bijlage 2.5 van het Kwaliteitshandboek, te boven gaan. 

2. Betalingen uit hoofde van verkregen beschikkingen inzake agrarisch natuurbeheer 
kunnen door het dagelijks bestuur worden gemandateerd aan de penningmeester. De betalingen 
aan de leden worden in ieder geval gecontroleerd door de penningmeester en één bestuurslid, 
alvorens tot betaling kan worden overgegaan. 

3. Een lid van het dagelijks bestuur kan, namens het Bestuur, brieven laten uitgaan 
waarvan de inhoud bij het dagelijks bestuur bekend is. 

 
 

Onkostenvergoeding bestuur 
 
Artikel 8.  
 
1. Bestuursleden kunnen een vergoeding ontvangen voor bestuurlijke 

taken en voor projectmatige taken. 

2. In de begroting wordt de hoogte van deze vergoedingen jaarlijks 

vastgesteld. 



CONCEPT 

 

Huishoudelijk Reglement – ANB West-Brabant    concept juli 2015 

 

4 

 
 

Jaarlijkse bijdrage en Entreebedrag 
 
Artikel 9. 
1. De jaarlijkse bijdrage en het entreebedrag wordt jaarlijks tijdens de 

behandeling van de begroting vastgesteld door de Ledenraad. 
2. Leden die tevens lid zijn van een of meer Agrarische 

Natuurverenigingen in het Werkgebied van ANB West-Brabant, ontvangen 100% korting op de in lid 
1 genoemde jaarlijkse bijdrage. 

3. De verschuldigde jaarlijkse bijdrage wordt bij voorkeur voldaan door 
het verstrekken van een doorlopende opdracht tot automatische incasso aan het Bestuur vóór de 
vervaldatum van de eerstverschuldigde jaarlijkse bijdrage. 

4. Het lidmaatschap wordt geacht per boekjaar (1 januari-31 december) 
aangegaan te worden. 

 

Ledenregister 

 
Artikel 10. 
 
1. Het Bestuur is gehouden nauwkeurig aantekening te houden van het 

ledenbestand met namen, volledige adressen, emailadres en lidnummers van de leden van ANB 
West-Brabant. (met in achtneming van de verplichting van de leden zoals beschreven in artikel 5 lid 
2 van de Statuten) 

2. Het Bestuur houdt daartoe een ledenregister bij. 
 
 

Wijziging Huishoudelijk Reglement 

 
Artikel 11.  
 
1. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van 

de Ledenraadvergadering. Op de agenda van de Ledenraadvergadering waarin een voorstel tot 

wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan. 

2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement is voorbehouden aan het 

Bestuur, eventueel op voordracht van de leden, zulks door de leden schriftelijk in te dienen bij het 

Bestuur uiterlijk 14 dagen vóór de eerstkomende Ledenraadvergadering. 

3. De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement, 

waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met de 

agenda voor de Algemene Ledenvergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld. 

 

Slotbepalingen 

 

Artikel 12 

1. Aan alle leden wordt bij aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van de Statuten en dit 
Reglement ter hand gesteld. De meest actuele versie is tevens op de website 
(www.anbwestbrabant.nl) te vinden. Van elke wijziging krijgen alle leden onder verwijzing naar de 
website bericht. 

http://www.anbwestbrabant.nl/
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2. In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het 
Huishoudelijk Reglement beslist het Bestuur. 

 



CONCEPT 

 

Huishoudelijk Reglement – ANB West-Brabant    concept juli 2015 

 

6 

Bijlage A    Vertegenwoordiging Ledenraad 
 

Conform de Statuten (artikel 3) kunnen lid van het Collectief worden personen die: 
 Een agrarisch bedrijf (doen) uitoefenen 

 Agrarische grondbezitter zijn 

 Agrarisch natuur- en / of landschapsbeheer (doen) uitoefenen 
 
Uit deze leden wordt een Ledenraad samengesteld: de Afgevaardigden. De Ledenraad bestaat uit 25 
Afgevaardigden. 
 
De Ledenraad dient een evenwichtige vertegenwoordiging te zijn van zowel aantallen leden per ANV 
werkgebied, als ook het aantal de deelnemers. Op basis van onderstaande formule wordt het aantal 
zetels per ANV verdeeld: 
 Elke ANV levert een overzicht van het actuele aantal leden, inclusief verdeling tussen agrarische leden , 
burgerleden en deelnemers op 1 januari van elk kalenderjaar met als startdatum 1 januari 2015 aan het 
ANB West-Brabant 
Vervolgens wordt per ANV werkgebied 1 basiszetel toegekend.  
Nu wordt op basis van het aantal agrarische ANV leden x 5 + het aantal burger ANV leden x 1 + het 

aantal deelnemers x 2 gedeeld door het aantal nog te verdelen zetels, de kiesdeler bepaald. De uitkomst 

per ANV bepaalt tenslotte het aantal zetels dat het betreffende werkgebied mag invullen. (zie 

voorbeeldtabel) 

Als het aantal te verdelen zetels per ANV werkgebied volgens bovenstaande manier is bepaald, worden 
de ANB leden per werkgebied uitgenodigd om uit hun midden het aantal toegemeten zetels in te vullen 
en de namen door te geven aan het Bestuur. De betreffende ANV kan dit proces faciliteren.  
 
 
Gewicht agrarische leden ANV factor 5 variabele   
Gewicht burgerleden ANV factor 1 variabele   
Gewicht deelnemers  factor 2 variabele   
Gegarandeerde zetel voor iedereen aantal 1 variabele   
          
Extra te verdelen   19 automatisch   
Totaal aantal zetels   25 variabele   

 
De opstart fase van het Collectief/ de eerste keer: 
De ANV‘s ontvangen een mailinglijst, een standaard brief inclusief het verzoek om een uitnodiging te 
sturen aan: 
1. alle leden van de ANV. De ANV stuurt deze uitnodiging, inclusief een aanbeveling van de ANV toe 

aan de leden van de ANV.  
2. alle deelnemers aan het huidige SNL in het werkgebied van de ANV. 

 
Bij de uitnodiging is een vragenlijst toegevoegd om zich als lid op te geven van het Collectief. Alle 
personen die zich als lid opgeven worden, na goedkeuring door het Bestuur, toegevoegd aan het 
ledenregister. In de vragenlijst is tevens de vraag opgenomen of men als vertegenwoordiger in de 
Ledenraad gekozen wil worden. 
 
In een Oprichtingsvergadering van de Ledenraad wordt de Ledenraad (Afgevaardigde) gekozen. 
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Bijlage    B Portefeuilleverdeling bestuur 

 
Conform Paragraaf 1.2 van het Kwaliteitshandboek is hieronder de portefeuilleverdeling van het bestuur 
opgenomen: 

 

 ANB West-Brabant: portefeuilles bestuursleden  
CWB15-14  

2 juli 2015 Functie  

Voorzitter  
Algehele aansturing collectief  
Verenigingszaken  
- Statuten  
- Ledenraadszaken  
- Huishoudelijk reglement  
 
Contacten met de pers  

Vicevoorzitter  
Coördinatie gebiedsaanvraag  
- Beheerstrategie  
- Beheerplan  
- Voorintekening  
- Concept beheerplan  
- Concept gebiedsaanvraag  
- Definitieve gebiedsaanvraag  
 
Aanspreekpunt voor gebiedscoördinatoren  

Secretaris  
- Jaarplan/actielijst  
- Jaarverslag  
- Interne bestuurszaken  
- Nieuwsbrief  
- Kwaliteitsbewaking en kwaliteitshandboek  
- Contacten Certificeringscommissie  
- Audits  
 

Penningmeester  
- Verzekeringen  
- Begrotingen  
- Financieel jaarverslag/jaarrekening  
- Aansturen administratieve en financiële administratie  
- ICT  
- Contracten derden  
 

Bestuurslid communicatie en ecologie  
- Website  
- Communicatie naar ANV’s  
- Ecologie en bijbehorende contacten  
- Monitoring en evaluatie natuurdoelen  
 

Bestuurslid controle, monitoring , klachten en geschillen  
- Controle schouw  
- Contacten NVWA/RVO  
- Coördinatie contracten deelnemers  
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Bijlage    C Gebiedskaart van het Werkgebied 

 
 
Conform artikel 2 lid 6 van de Statuten is de gebiedskaart van het Werkgebied hieronder weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


