OVN Huishoudelijk Reglement
Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 12-12-2016

Hoofdstuk 1 Lidmaatschap en leden
Artikel 1.1.
Contributie
Leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie, zoals bedoeld in artikel 4, artikel 5, zesde lid onder b en
artikel 23, eerste lid in de Statuten, te betalen.
(bedragen gelden vanaf 2016
leden
:
€ 325,00 per jaar
65+leden
:
€ 205,00 per jaar
aspirant-leden :
€ 52,50 per jaar
De contributieplicht gaat in bij toelating als lid in het eerstvolgende kwartaal van het betreffende
jaar.
Bij toelating als nieuw lid tussen 1 januari en 31 maart bedraagt de contributieplicht 75% contributie
voor het betreffende jaar.
Bij toelating als nieuw lid tussen 1 april en 30 juni bedraagt de contributieplicht 50% contributie voor
het betreffende jaar.
Bij toelating als nieuw lid tussen 1 juli en 30 september bedraagt de contributieplicht 25% contributie
voor het betreffende jaar.
Bij toelating als nieuw lid tussen 1 oktober en 31 december gaat de contributieplicht in op 1 januari
van het daaropvolgende jaar.
Bovenstaande kortingsregeling is alleen van toepassing voor nieuwe gewone leden. Nieuwe aspirantleden betalen ongeacht het moment van aanvang van het lidmaatschap de volledige jaarlijkse
contributie.
Artikel 1.2.
Getuigschriften en certificaten
De in artikel 5, derde lid, onder a, van de Statuten bedoelde getuigschriften zijn:
 het getuigschrift van de opleiding HBO-optometrie van de Hogeschool van Utrecht;
 het certificaat van de overgangsopleiding HBO-optometrie Hogeschool van Utrecht;
 alle andere bewijsstukken die bij of krachtens de Wet BIG recht geven op het voeren van de titel
optometrist.
Artikel 1.3.
Ledengegevens en privacy
Het bestuur houdt, zoals voorgeschreven in artikel 5, vierde lid, van de Statuten een register aan,
waarin de namen en adressen van alle gewone leden zijn opgenomen. In dit register wordt
onderscheid gemaakt tussen privégegevens en werkplekgegevens. Ten aanzien van het privacy beleid
heeft de Ledenraad als volgt besloten:
 privégegevens worden niet aan derden verstrekt;
 werkplekgegevens worden openbaar gemaakt op de website van de OVN. De werkplekgegevens
worden niet aan derden verstrekt, tenzij het bestuur dit noodzakelijk acht voor de ontwikkeling
en profilering van het beroep;
 leden die bezwaar hebben tegen het openbaar maken van hun werkplekgegevens, kunnen dat
kenbaar maken aan het OVN-bureau en ontvangen daarvan een schriftelijke bevestiging.
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Artikel 1.4.
Aspirant-lidmaatschap
Aspirantleden als bedoeld in artikel 5, zesde lid onder c, van de Statuten kunnen zijn personen die
studerend zijn aan:
1. de opleiding HBO-optometrie, gedurende de studieduur;
2. iedere andere opleiding voor een bewijsstuk dat bij of krachtens de Wet Big recht geeft op het
voeren van de titel optometrist, gedurende de studieduur.
Artikel 1.5.
Gebruik OVN-logo en schild
1. De gewone leden hebben het recht een verenigingsschild te ontvangen. Hiervoor wordt éénmalig
een door de Ledenraad te bepalen bedrag in rekening gebracht.
2. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het schild terstond aan het OVN-bureau te worden
geretourneerd.
3. Het wettig gedeponeerde logo van de vereniging mag door een gewoon lid met de vermelding
van de naam van het lid worden vermeld op briefpapier, in advertenties, bij reclame-uitingen op
radio, tv en website en bij een vermelding in de Gouden Gids/De Telefoongids.
4. Bij beëindiging van het lidmaatschap van een gewoon lid of bij vertrek van een gewoon lid, dient
de werkgever ieder gebruik van het logo terstond te staken, in het geval er geen gewone leden
meer in de onderneming werkzaam zijn.

Hoofdstuk 2 Beëindiging en schorsing van het lidmaatschap
Artikel 2.1.
Opzegging of schorsing door het bestuur
Het verenigingsbestuur kan het lidmaatschap opzeggen of schorsen indien een van de situaties als
bedoeld in artikel 21 van de Statuten zich voordoet. De opzegging of schorsing geschiedt schriftelijk,
(aangetekend schrijven) en gemotiveerd door het bestuur.

Hoofdstuk 3 Bestuur
Artikel 3.1.
Benoemen bestuursleden
1. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de Ledenraad uit één of meer bindende
voordrachten. Naast het bestuur zijn twintig individuele leden gezamenlijk bevoegd tot het
opmaken van een bindende voordracht.
2. Het bestuur stelt voor het opmaken van een bindende voordracht een benoemingscommissie in.
Deze benoemingscommissie bestaat uit drie leden, van wie één uit het huidige bestuur en twee
leden van de Ledenraad, afkomstig uit verschillende segmenten.
3. De benoemingscommissie toetst de geschiktheid van de kandidaten aan de hand van het
bestuursprofiel. Eventueel kan in dit kader een gesprek plaatsvinden met kandidaten. Op basis
van deze toetsing doet de benoemingscommissie een bindende voordracht aan de Ledenraad.
Artikel 3.2.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een bestuurslid dient bij aantreden een VOG te overhandigen aan het OVN-bureau.
Artikel 3.3.
Benoemen ondersteunende commissies en werkgroepen
Het bestuur is bevoegd eigen ondersteunende commissies en werkgroepen in te stellen. Deze
commissies en werkgroepen werken in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Het bestuur bepaalt de taakomschrijving en benoemt de leden van de commissies en werkgroepen.
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Hoofdstuk 4 Ledenraad
Artikel 4.1.
Zetelverdeling
1. Het OVN-bureau stelt de zetelverdeling vast op basis van de actuele ledengegevens geldend
op 1 januari van het verkiezingsjaar.
2. Wanneer het aantal beschikbare zetels het aantal kandidaten overtreft, blijven de
overschietende zetels onbezet. Voor de openstaande zetels, worden aanvullend kandidaten
gezocht. Nieuwe aanmeldingen voor kandidaatstelling worden voorgelegd aan een
Kiescommissie. Een Kiescommissie bepaalt- op basis van vooraf opgestelde criteria- welke
kandidaat het meest geschikt is en de zetel krijgt toebedeeld. Een Kiescommissie bestaat uit
3 OVN-leden, aangesteld door het bestuur en de Ledenraad.
Artikel 4.2.
Vergadering
Toehoorders dienen zich minimaal 4 weken van tevoren schriftelijk aan te melden bij het OVNbureau voorafgaand aan een Ledenraadsvergadering in verband met de organisatie van een
vergaderlocatie.

Hoofdstuk 5 Kiesreglement voor de verkiezingen van de OVN Ledenraad
Artikel 5.1.
Statutaire grondslag
1. Dit reglement bevat nadere bepalingen inzake de verkiezing van de Ledenraad, in aanvulling op
het bepaalde in artikel 12 van de Statuten.
2. Het bestuur besluit in alle gevallen waarin het Kiesreglement niet voorziet.
Artikel 5.2.
Algemene bepalingen
1. Het Kiesreglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement.
2. Het Kiesreglement wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de OVN Ledenraad.
Artikel 5.3.
Samenstelling van de Ledenraad en de segmenten
1. De Ledenraad zal bestaan uit een door de ledenbijeenkomst vast te stellen aantal van ten minste
tien en ten hoogste twintig leden die door de leden uit hun midden worden gekozen, met dien
verstande dat in de Ledenraad leden uit de volgende vier segmenten worden benoemd:
1
leden die werkzaam zijn in de eerstelijns optometrie – als werkgever;
2
leden die werkzaam zijn in de eerstelijns optometrie – als werknemer;
3
leden die werkzaam zijn in de tweedelijns optometrie; en
4
overig, leden die niet onder 1, 2 of 3 vallen (bijvoorbeeld werkzaam in de optiekindustrie,
onderzoek, onderwijs of gepensioneerd, sabbatical etc).
2. Het bestuur deelt elk natuurlijk lid in bij één van de in lid 1 genoemde segmenten op basis van de
primaire werkplek zoals bekend in de actuele OVN-ledengegevens. De OVN-ledengegevens
vormen de basis voor de verdeling van de zetels per segment.
Artikel 5.4.
Het uitschrijven van de verkiezingen
1. Het bestuur besluit tot uitschrijven van verkiezingen voor de Ledenraad conform artikel 12 van
de Statuten en stelt daarbij aanvang en einde van de totale verkiezingstermijn vast. Dit besluit
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad.
2. Het bestuur stelt een profielschets op voor kandidaten voor de Ledenraad.
3. Het bestuur doet mededeling aan de leden van de ophanden zijnde verkiezingen alsmede
aanvang en einde van de verkiezingstermijn. Dit gebeurt in ieder geval via de website.
4. Alle stemgerechtigde leden van de OVN kunnen deelnemen aan de verkiezingen, met
uitzondering van de leden die geschorst zijn.
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5. Het bestuur deelt de leden mee vóór welke datum kandidaatstelling dient te hebben
plaatsgevonden.
6. Het bestuur maakt voorafgaand aan de stemming aan alle stemgerechtigde leden duidelijk
kenbaar op welke wijze, op straffe van ongeldigheid, de stem dient te worden uitgebracht.
7. Het bestuur stelt de sluitingsdatum vast voor het uitbrengen van de stem en deelt die datum aan
de leden mee. Dit gebeurt in ieder geval via de website. Stemmen die na die datum zijn
ontvangen, tellen niet mee.
Artikel 5.5.
Kandidaatstelling
1. Elk stemgerechtigd lid mag zich kandidaat stellen in het segment waartoe hij behoort op basis
van artikel 3 of door de opmaak van een bindende voordracht. Bij een bindende voordracht dient
de kandidaatstelling te worden gesteund door minimaal twintig leden die niet zelf ook kandidaat
zijn.
2. Het bestuur stelt de periode van kandidaatstelling vast. Deze periode beslaat ten minste drie
weken. Het bestuur stelt alle leden hiervan op de hoogte.
3. Het lid voor wie een onverenigbaarheid geldt in de zin van lid 6 van dit artikel, kan zich niet
kandidaat stellen.
4. De kandidaatstelling dient te blijken uit een schriftelijke verklaring die voorafgaand aan de
verkiezingen bij het bestuur wordt ingediend. In deze verklaring geeft de kandidaat aan op welke
wijze hij aansluit bij het profiel. Uit de schriftelijke verklaring blijken tevens de persoonlijke en
andere gegevens van de kandidaat, zoals het bestuur deze verlangt. Voorts blijkt uit de
schriftelijke verklaring dat de kandidaat, ingeval van verkiezing, akkoord gaat met benoeming.
De verklaring gaat vergezeld van een schriftelijke motivatie zich verkiesbaar te stellen, alsmede
van een foto van de kandidaat. Indien er sprake is van een bindende voordracht dient aanvullend
voorafgaand aan de verkiezingen schriftelijk aan het OVN-bureau te worden medegedeeld welke,
minimaal twintig OVN-leden de kandidaatstelling ondersteunen (vermelding namen) met
bijbehorende kopie van paspoorten/rijbewijzen.
5. De door de kandidaat verstrekte gegevens worden ten behoeve van de verkiezingen aan de
leden bekend gemaakt.
6. Een lid van de Ledenraad dient te voldoen aan de volgende vereisten:
a.
hij is lid van de OVN;
b.
hij is geen lid van het bestuur;
c.
hij is niet in dienst van het OVN-bureau.
Artikel 5.6.
Afhandeling kandidaatstelling
1. Het OVN-bureau stelt vast of de kandidaatstelling voldoet aan alle inhoudelijke en procedurele
eisen die zijn gesteld in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de met leden
gecommuniceerde bestuursbesluiten ter zake.
2. Het OVN-bureau stelt een draaiboek (protocol) op voor de verkiezingsprocedure, dat door het
bestuur van de vereniging wordt vastgesteld.
3. Indien het OVN-bureau niet tot plaatsing op de kandidatenlijst overgaat, wordt dit binnen twee
weken na sluiting van de kandidaatstellingsperiode schriftelijk of per e‐mail aan de
desbetreffende kandidaat gemeld.
4. Het OVN-bureau houdt toezicht op de organisatie en uitvoering van de ledenraadsverkiezingen
en is in het bijzonder belast met:
- het toezicht op de kandidaatstelling, de vaststelling en openbaarmaking van de
kandidatenlijsten en de informatie per kandidaat;
- het verzorgen van de informatie per kandidaat;
- het toezicht op het tellen van de stemmen en de vaststelling en bekendmaking van
de uitslag.
5. Het OVN-bureau brengt na het einde van het verkiezingstermijn schriftelijk of per e‐mail een
verslag uit aan het bestuur.
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Artikel 5.7.
Het opstellen van de kandidatenlijst en informatie over de kandidaten
1. Het OVN-bureau toetst binnen twee weken na de datum waarop de kandidaatstelling sluit of
iedere kandidaat voldoet aan de vereisten zoals vermeld in artikel 5.4 en 5.6.
2. Ofschoon een kandidaat voldoet aan de in artikel 5.6. opgenomen vereisten kan het
bestuur desondanks van oordeel zijn dat een kandidaatstelling onverenigbaar is met
het lidmaatschap van de Ledenraad. Indien dit het geval is wordt hiervan binnen twee weken
schriftelijk of per e‐mail met opgave van redenen mededeling gedaan aan de kandidaat.
3. Na toetsing van de kandidaten stelt het OVN-bureau met goedkeuring van het bestuur voor elk
segment een kandidatenlijst vast, waarop de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde
staan vermeld.
4. Nadat het bestuur de kandidatenlijst heeft vastgesteld worden alle kandidaten voor de
Ledenraad hierover schriftelijk of per e‐mail geïnformeerd.
5. Het OVN-bureau maakt de kandidatenlijst en de informatie over de kandidaten openbaar door
plaatsing op de website van de vereniging. Naast persoonsgegevens bevat de kandidatenlijst van
elke kandidaat een foto en een relevante toelichtende tekst.
Artikel 5.8.
Wijze van stemmen
1. Indien er sprake is van één of meer bindende voordrachten dient elk stemgerechtigd lid per
bindende voordracht een stem uit te brengen. Vervolgens dient elk stemgerechtigd lid zijn stem
uit te brengen in het segment waartoe hij behoort.
2. De verkiezing van de kandidaten vindt plaats per afzonderlijk segment.
3. Het bestuur beslist of de relevante informatie schriftelijk, in digitale vorm of via de website wordt
aangeboden en voorts of de stemming schriftelijk of via de website plaatsvindt.
4. De periode voor de stemming bedraagt minimaal 1 week.
Artikel 5.9.
Vaststelling van de uitslag
1. Het bestuur stelt binnen vier weken na ontvangst van het advies van het OVN-bureau de uitslag
vast.
2. De uitslag/samenstelling van de Ledenraad wordt allereerst schriftelijk of per e‐mail aan de
gekozen en niet-gekozen kandidaten medegedeeld. Daarna wordt de uitslag in ieder geval via de
website van de vereniging bekend gemaakt.
3. Bij het tellen van de stemmen worden de volgende regels in acht genomen:
a. indien op meer dan één kandidaat een stem is uitgebracht, is die stem ongeldig;
b. indien op geen kandidaat een stem is uitgebracht, wordt dit geacht een blanco stem te zijn.
4. Bij het toewijzen van de zetels per segment volgt het OVN-bureau de volgende werkwijze:
a. bij bindende voordrachten wordt de betreffende kandidaat benoemd tot ledenraadslid,
tenzij het aantal bindende voordrachten groter is dan het aantal vacatures, in dit geval wordt
de procedure van artikel 5.9. lid 4f Kiesreglement gevolgd of doordat het bindende karakter
is ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de leden, waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
b. nadat de bindende voordrachten zijn verwerkt rangschikt het OVN-bureau voor de overige
zetels de kandidaten per segment op basis van het aantal uitgebrachte stemmen. Dit is de
voorkeurslijst.
c. de kandidaat met de meeste stemmen krijgt de eerste zetel van het segment toegewezen.
d. een kandidaat dient over minimaal 2 stemmen te beschikken.
e. indien aan het betreffende segment meer dan één zetel is toegewezen, gaat de volgende
zetel naar de volgende kandidaat op de voorkeurslijst. Deze procedure herhaalt zich tot alle
aan het segment toegewezen zetels zijn bezet.
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f.

indien twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen heeft verkregen, beslist het lot
welke van deze kandidaten toetreedt tot de Ledenraad en welke worden geplaatst op de
reservelijst.
g. de reservelijst wordt samengesteld uit de kandidaten die niet genoeg stemmen hebben
gehaald om direct in de Ledenraad plaats te nemen. Kandidaten van de reservelijst komen in
aanmerking voor deelname aan de Ledenraad wanneer een Ledenraadslid zijn zetel niet
langer wil of kan innemen. Het betreft een structurele vervanging.
h. wanneer het aantal beschikbare zetels het aantal kandidaten overtreft, blijven de
overschietende zetels onbezet.
Artikel 5.10.
De installatie van de Ledenraad
1. In de eerste bijeenkomst van de Ledenraad nadat de uitslag bekend is gemaakt, komen zowel de
zittende als de nieuw gekozen raadsleden bijeen.
2. Het bestuur doet verslag van en legt verantwoording af over het verloop van de verkiezingen, de
uitslag ervan en de benoeming van de nieuwe leden aan de zittende Ledenraad.
3. Na verantwoording van de verkiezingen wordt de zittende Ledenraad ontbonden.
4. Direct aansluitend worden de nieuw gekozen raadsleden geïnstalleerd door de voorzitter van het
bestuur als lid van de Ledenraad.
Artikel 5.11.
Tussentijdse vacatures
1. Indien een Ledenraadslid zijn zetel vroegtijdig opgeeft of moet opgeven, wordt zijn plaats
ingenomen door een kandidaat uit hetzelfde segment die op de in artikel 5.9 lid 4b bedoelde
voorkeurslijst de hoogste plaats van de niet verkozen kandidaten inneemt. Indien deze positie
wordt ingenomen door twee of meer kandidaten met een gelijk aantal stemmen, beslist het lot.
2. Indien geen beroep kan worden gedaan op een kandidaat als bedoeld in het vorige lid, blijft de
desbetreffende zetel onbezet.
3. Een vervanger als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt benoemd voor het nog
resterende deel van de zittingstermijn van de Ledenraad.

Hoofdstuk 6 Referendum
Artikel 6.1.
Ondersteuning referendum
1. Het OVN-bureau zal op verzoek administratieve ondersteuning bieden bij het verkrijgen van
de medewerking van ten minste tien procent van de leden of op verzoek van het bestuur,
conform, artikel 18 van de Statuten.
2. Een verzoek tot ondersteuning van het OVN-bureau moet zo snel mogelijk na bekendmaking
van het besluit bij de directeur van het OVN- bureau worden ingediend.

Hoofdstuk 7 Slotbepaling
Het bestuur besluit in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, welk besluit van kracht blijft
totdat de Ledenraad anders beslist.
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