
 

 

Huishoudelijk reglement HollandBIO  
Goedgekeurd door de ALV op 4 december 2015 

 

Algemeen 

Artikel 1. 

Dit huishoudelijk reglement vormt een aanvulling op de statuten van HollandBIO. Tijdens de 

algemene ledenvergaderingen van Niaba en BioFarmind op 13 juni 2013 is besloten Niaba en 

BioFarmind op te laten gaan in HollandBIO en zijn deze statuten goedgekeurd.  

Bestuur 

Artikel 2.  

Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering, met dien verstande dat 

de samenstelling van het bestuur een gebalanceerde afspiegeling is van het ledenbestand 

(conform de statuten).  

Bestuursleden worden benoemd op voordracht van het bestuur of tenminste 10 leden van de 

vereniging. Indien er meer kandidaten dan vacante plaatsen zijn, volgt verkiezing. 

Voordrachten voor bestuurskandidaten, dan wel tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 

veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat worden aangemeld.  

Benoeming geschiedt voor een termijn van drie jaar, waarna één keer verlenging kan 

plaatsvinden.  

Bij ontstane vacatures kan het bestuur tussentijds nieuwe bestuursleden aantrekken, die op 

de eerstvolgende ledenvergadering moeten worden benoemd. 

Bestuursleden zijn werkzaam bij leden dan wel geassocieerde leden van de vereniging. Na 

beëindiging van het dienstverband van het bestuurslid, wordt in overleg besloten hoe 

bestuurstaken worden afgerond en overgedragen. Als richtlijn wordt voor deze periode drie 

maanden aangehouden. 

Artikel 3.  

Bestuursvergaderingen vinden ten minste vier keer per jaar plaats. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging en zorgt voor handhaving van de 

artikelen van de statuten en het huishoudelijk reglement.  

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 

Het bestuur stelt jaarlijks een werkplan en begroting vast.  

Artikel 4.  

Het bestuur stelt de directeur van de vereniging aan. De directeur is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding van het bureau en het voorbereiden en uitvoeren van het bestuursbeleid.  



 

 

Tevens is de directeur belast met het voeren van de ledenadministratie en financiële 
administratie, de inning van de contributies van de leden en van alle verder aan de vereniging 
verschuldigde gelden en hij doet uitgaven conform de begroting. 
 
Binnen de begroting hoeft de directeur geen goedkeuring te vragen aan het bestuur. Mochten 
er bedragen buiten de begroting vallen, maar onder een door het bestuur vast te stellen 
bedrag blijven, dan hoeft de directeur tevens geen goedkeuring te vragen.  
 
De directeur vertegenwoordigt de vereniging tijdens bijeenkomsten, conferenties en 
seminars en legt contacten met andere organisaties. 
 

Leden 

Artikel 5. 

HollandBIO kent leden en geassocieerde leden. Een potentieel lid van de vereniging kan een 

verzoek doen voor een bepaald type lidmaatschap (zie bijlage I). Hiermee is een 

jaarcontributie gemoeid, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering wordt 

vastgesteld. Het bestuur bepaalt te allen tijde in welke categorie een onderneming valt. Op 

verzoek van het bestuur verstrekt het lid informatie over de financiële resultaten en het aantal 

medewerkers. 

Leden dienen de contributie te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Indien 

betaling achterwege blijft na herhaald verzoek, volgt schorsing en na besluit op de algemene 

ledenvergadering eventueel beëindiging van het lidmaatschap. Dit laat het recht van de 

vereniging om de verschuldigde contributiegelden te innen, onverlet. 

Artikel 6. 

Het lidmaatschap wordt beëindigd door schriftelijke afmelding bij het secretariaat, uiterlijk 3 

maanden voor het einde van het boekjaar. 

Artikel 7. 

Van de leden wordt verwacht dat zij, voor zover dit in hun vermogen ligt, zullen bijdragen aan 

het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging zoals verwoord in de statuten. 

Indien leden– op welke wijze dan ook- handelen of uitlatingen doen die naar de mening van 

het bestuur in strijd zijn met de missie of doelstellingen van HollandBIO kan het bestuur 

besluiten het lidmaatschap te beëindigen. Leden doen geen uitspraken namens HollandBIO, 

tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.  

Alle leden hebben het recht aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen.  

Expertgroepen 

Artikel 8. 

HollandBIO heeft voor specifieke terreinen expertgroepen. Het bestuur benoemt de leden van 

expertgroepen en de voorzitter hiervan voor onbepaalde tijd, tenzij het bestuur anders 



 

 

bepaalt. De voorzitter van een expertgroep werkt bij een biotech lid. Expertgroepleden zijn 

werkzaam bij leden of geassocieerde leden van de vereniging.  

Artikel 9. 

Expertgroepen adviseren het bestuur en het bureau gevraagd en ongevraagd. Daarnaast zijn 

de expertgroepen waar nodig betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid.  

Het bestuur oefent toezicht uit op het functioneren van de expertgroepen en onderhoudt 

contact met hen via een binnen het bestuur aangewezen contactpersoon.  

Slotbepaling 

Artikel 10. 

In alle gevallen, waarin door de wet, de statuten van HollandBIO of door dit reglement niet 

wordt voorzien, beslist het bestuur. 

Aldus vastgesteld d.d.  


