Huishoudelijk Reglement
Ter uitvoering van ondermeer het bepaalde in artikel 9 der Statuten heeft het Bestuur het navolgende
Huishoudelijk Reglement vastgesteld:

Van de vergadering van Aangeslotenen (VvA)
1.1

De VvA is toegankelijk voor:
- alle als zodanig geregistreerde aangeslotenen;
- leden van het bestuur;
- de directeur;
- genodigden van het bestuur.

1.2

De VvA wordt geconvoceerd door of namens het bestuur. De convocatie dient ten minste dertig
dagen voor de vergaderdatum te worden verspreid en vergezeld te zijn van de door het bestuur
vastgestelde agenda alsmede een eventuele toelichting en bijbehorende vergaderstukken.
De convocatie kan deel uitmaken van het orgaan van de stichting “Norma Nieuws”. Betreft het een
vergadering waarin overeenkomstig artikel 7, lid 3 in vacatures in het bestuur moet worden
voorzien dan wordt zulks expliciet in de agenda vermeld onder aantekening dat uiterlijk zeven
dagen voor de vergaderdatum kandidaatstellingen door het bestuur worden ingewacht.
De kandidaatstellingen dienen te zijn ondertekend door tenminste 10 stemgerechtigde
aangeslotenen en te zijn vergezeld door een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat
gestelde aangeslotene. Daarnaast kan het bestuur kandidaten aan de VvA voordragen. Alle
kandidaten dienen stemgerechtigde aangeslotenen te zijn.
Voorstellen, ingediend door een of meer stemgerechtigde aangeslotenen, tot aanvulling of
wijziging der agenda worden eveneens uiterlijk zeven dagen voor de vergadering door het bestuur
ingewacht.
De beslissing van het bestuur dienaangaande is bindend. Indien tenminste een twintigtal
stemgerechtigde aangeslotenen het bestuur schriftelijk,met redenen omkleed, verzoekt een VvA
bijeen te roepen, zal het bestuur binnen zestig dagen na ontvangst van zodanig verzoek de
gewenste vergadering convoceren.

1.3

Ter toelating tot de VvA dient men zich desgevraagd te legitimeren alsmede de presentielijst te
tekenen. De voorzitter der VvA maakt bij de opening der vergadering de definitieve agenda bekend
alsmede in voorkomend geval de personalia der kandidaatgestelden voor het
bestuurslidmaatschap. Stemgerechtigd ter vergadering zijn de aanwezige stemgerechtigde
aangeslotenen, alsmede de bestuursleden qualitate qua. Zij brengen elk één stem uit.
Aangeslotenen zijn stemgerechtigd indien zij tenminste één van de aan de vergadering
voorafgaande laatste drie boekjaren een uitbetaling uit hoofde van hun exploitatie-overeenkomst
met Norma hebben ontvangen. Een stemgerechtigde aangeslotene kan zich ter vergadering doen

1

Huishoudelijk Reglement
vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde aangeslotene bij wege van schriftelijke
volmacht volgens een bij het bureau der stichting te verkrijgen formulier. De gevolmachtigde dient
de volmacht voor aanvang der vergadering over te leggen. Hij mag slechts één zodanige volmacht
aanvaarden. Over zaken wordt mondeling gestemd behoudens afwijkende beslissing van de
voorzitter, over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten briefjes.De voorzitter wijst ter
vergadering een stembureau van drie aanwezigen aan. Beslissingen van het stembureau zijn
bindend. Blanco en ongeldige stemmen worden aangemerkt als niet uitgebracht.
1.4

De stemming over kandidaatgestelden voor het bestuurslidmaatschap vindt plaats per vacature.
Behaalt geen der kandidaten de meerderheid der uitgebrachte stemmen dan vindt een tweede
stemming plaats over de twee kandidaten die de meeste stemmen in de eerste stemming
behaalden. Staken bij de herstemming de stemmen dan beslist het lot. De door de VvA als boven
gekozen kandidaten worden door het bestuur in zijn eerstvolgende vergadering tot bestuurslid
benoemd.

1.5

Het bepaalde in het voorgaande artikel is eveneens van toepassing bij verkiezingen van personen
door de VvA uit anderen hoofde.

1.6

Ingeval geen rechtsgeldige kandidaten voor het bestuurslidmaatschap zijn gesteld en ergo een
bindende voordracht van de VvA ontbreekt voorziet het bestuur naar eigen inzicht in de betrokken
vacature.

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Norma d.d. 8 mei 2006, laatstelijk gewijzigd op 28 april
2011.
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