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REGLEMENT RAAD VAN AANGESLOTEN ORGANISATIES NMZH 
 
 
 

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN 

 
Artikel 1. Begrippen en terminologie 

 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
• ‘stichting’ de Stichting Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH); 
• ‘statuten’ de statuten van de genoemde stichting; 
• ‘Raad van Toezicht’ de Raad van toezicht van de stichting (RVT); 
• ‘Raad van aangesloten organisaties’ de Raad van aangesloten organisaties van de stichting (RAO); 
• ‘directeur’ de directeur van de stichting. 

 
Artikel 2. Vaststelling en reikwijdte reglement 

 
2.1 Dit reglement wordt vastgesteld conform artikel 16.8 van de statuten van de stichting en geeft, 
in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de RAO. 

 
2.2 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RAO d.d. 15 
mei 2014. 

 
2.3 Dit reglement kan bij besluit van de RAO worden gewijzigd. Daartoe dient tenminste drie-vierde 
van de leden van de Raad met die wijziging in te stemmen. Alvorens tot wijziging over te gaan vraagt 
de RAO advies aan de RVT. 
 
2.4 De eerste gewijzigde versie van dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld in de 
vergadering van de RAO van 3 juni 2020. 

 
2.5 Het bestaan van dit reglement wordt kenbaar gemaakt door vermelding in het jaarverslag van 
de stichting en door publicatie op de website van de NMZH. 
 

 

http://milieufederatie.nl/
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HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING RAO 

 
Artikel 3. Samenstelling RAO 

 
3.1 Overeenkomstig artikel 15 van de statuten heeft de NMZH een RAO die bestaat uit 
vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties die voldoen aan het gestelde in artikel 15 van 
de statuten van de NMZH. 

 
3.2 Overeenkomstig artikel 16 van de statuten benoemen de aangesloten organisaties in ieder van 
de vier regio's (West, Oost, Zuid, Rijnmond) van de NMZH ten hoogste vier leden van de RAO. 
Wanneer meer kandidaten dan het maximum van vier per regio worden voorgedragen beslist de 
vergadering van de RAO. Voor de vervanging van vertrekkende leden nodigt de RAO de aangesloten 
organisaties in de betreffende regio(s) schriftelijk uit tot kandidaatstelling. De uitnodiging wordt 
tenminste drie maanden voorafgaand aan de vertrekdatum aan de aangesloten organisaties 
verzonden.  
 
3.3 De regio’s zijn in de bijlage van dit reglement weergegeven. 
 
3.3 De gekozen leden nemen op persoonlijke titel en zonder last of ruggenspraak zitting in de RAO. 

 

3.4 De leden van de RAO worden statutair benoemd voor een periode van drie jaar. Na die periode 
zijn zij herbenoembaar.  
 

3.5 Indien de aangesloten organisaties geen kandidaten voordragen wordt het aftredende lid met 
zijn/haar instemming door de RAO herbenoemd. 
 
Artikel 4. Voorzitter van de RAO 

 
4.1 De RAO kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De 
plaatsvervangend voorzitter neemt bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en 
bevoegdheden waar. 

 
4.2 De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de RAO en 
voor de voorzitter van de RVT. 

 
4.3 De voorzitter treedt namens de RAO naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van 
de overige leden van de RAO bij de werkzaamheden van de RAO en coördineert alle activiteiten van 
de RAO. 

 
4.4 De voorzitter wordt bij het vervullen van zijn taken ondersteund vanuit het bureau van de 
NMZH.
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HOOFDSTUK III. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE VAN DE RAO 

 
Artikel 5. Wijze van vergaderen 

 
5.1 De RAO vergadert tenminste twee maal per jaar en verder telkenmale wanneer de voorzitter 
of tenminste drie van zijn leden dat nodig acht. 

 
5.2 Een lid van de RAO kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk 
gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de RAO kan ter vergadering ten hoogste één ander 
lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering 
aanwezige leden van de RAO bij meerderheid van stemmen. 

 
5.3 De vergaderingen van de RAO worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. 
Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter 
vergadering aanwezige leden van de RAO bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
 
5.4 Van het verhandelde in een vergadering van de RAO wordt een verslag, inclusief een 
gemotiveerde besluitenlijst, gemaakt door een daartoe door de voorzitter aangewezen notulist. Dit 
verslag wordt vastgesteld door de RAO in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Het verslag is 
openbaar via de communicatiekanalen van de stichting en daarmee beschikbaar voor de aangesloten 
organisaties.  

 

5.5 Wanneer de RAO bepaalde ontwikkelingen en/of standpunten belangrijk acht voor de 
meerderheid van de aangesloten organisaties, dan zal het deze via de communicatiekanalen van de 
stichting verspreiden. 

 
5.6 Wanneer conform het eerste lid van dit artikel tenminste drie leden van de RAO het nodig 
achten roept de voorzitter de RAO bijeen. De initiatiefnemers geven daarbij de te behandelen 
punten aan. Roept de voorzitter de vergadering niet bijeen dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een 
vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Zij zijn 
daartoe in ieder geval bevoegd indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden. 

 
5.7 Behalve wanneer overeenkomstig het vijfde lid van dit artikel de vergadering door drie of meer 
leden van de RAO wordt bijeengeroepen geschiedt de oproeping tot de vergadering uit naam van de 
voorzitter. 

 
5.8 De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste vijf dagen, waarbij 
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. 

 
5.9 De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de 
vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken. 

 
5.10 Ieder lid van de RAO wordt geacht de vergaderingen van de RAO bij te wonen. Bij frequente 
afwezigheid zal het desbetreffende lid van de RAO hierop door de voorzitter worden aangesproken. 
 
5.11 Voor een goede en doelmatige informatie-uitwisseling is de directeur aanwezig bij de 
vergaderingen van de RAO. Hiervan kan worden afgeweken wanneer de voorzitter van de RAO of 
tenminste drie leden besluiten om zonder directeur bijeen te komen. 
 
5.12 De RAO kan leden van de RVT of medewerkers van de NMZH voor de vergadering uitnodigen. 

 

Artikel 6. Besluitvorming 

 
6.1 In de RAO heeft ieder lid één stem. 
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6.2 Alle besluiten van de RAO worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 
6.3 De RAO kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in 
functie zijnde leden tijdens de vergadering in persoon aanwezig is. 

 
6.4 Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn 
medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de RAO aanwezig, dan 
kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met 
algemene stemmen. 

 
6.5 Besluiten van de RAO kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere 
wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen 
zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering 
dat niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van de RAO een verslag opgemaakt dat zo 
spoedig mogelijk aan alle andere leden van de RAO wordt gezonden en in de eerstvolgende 
vergadering van de RAO als agendapunt wordt opgevoerd. Schriftelijke besluitvorming geschiedt 
door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RAO.
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HOOFDSTUK IV. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN RAO 

 
Artikel 7. Taken RAO 

 
7.1 Bij de RAO berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten 
van de stichting aan hem worden opgedragen. 

 
7.2 De RAO beslist over de aanwijzing van twee tot maximaal vier leden van de RVT, afhankelijk van 
de omvang van de RVT, als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de statuten. De RAO beslist ook 
over een aan haar voorgelegd voorstel tot wijziging van de statuten van de Stichting, als bedoeld in 
artikel 21, tweede lid van de statuten. 

 
7.3 De RAO kan aan de NMZH gevraagd en ongevraagd advies geven. 

 
7.4 De directeur vraagt in ieder geval advies aan de RAO over: 
a. de hoogte van eventuele jaarlijkse bijdragen van de aangesloten organisaties; 

b. de strategie van NMZH, daaronder begrepen het zakelijke beleid dat moet leiden tot de 
realisatie van de statutaire doelstellingen, als bedoeld in artikel 9, eerste lid onder b. van de 
statuten; 

c. het jaarlijkse activiteitenplan met de daarbij behorende begroting, een voortschrijdend 
meerjarenbeleidsplan, het arbeidsvoorwaardenbeleid in hoofdlijnen voor de medewerkers, het 
plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem en eventuele andere plannen aan 
het begin van elk kalenderjaar door de RVT te bepalen, alles als bedoeld in artikel 7, zesde lid van 
de statuten; 

d projecten van de NMZH 
e duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en 

het verbreken van zodanige samenwerking, als bedoeld in artikel 9, eerste lid onder h. van de 
statuten; 

f. de profielschets voor de omvang en samenstelling van de RVT en de evaluatie van deze 
profielschets, als bedoeld in artikel 10, derde lid van de statuten; 

g. de jaarrekening; 

h. een wijziging van de statuten van de NMZH, als bedoeld in artikel 21, eerste lid van de 
statuten; 

i. een profielschets voor de directeur van de Stichting; 
j. het voornemen tot ontslag van een lid van de RVT, als bedoeld in artikel 10, zevende lid van de 

statuten. 

 
7.5 De directeur van de Stichting vraagt in ieder geval advies aan de voorzitter van de RAO over 
een voornemen tot het toelaten van een aangesloten organisatie dan wel beëindigen van die 
hoedanigheid en/of het stellen van nadere voorwaarden bij het toelaten, als bedoeld in artikel 15, 
tweede en vierde lid van de statuten. 

 
7.6 De RVT kan de RAO om advies vragen over onderwerpen die zij van belang acht. 

  
7.7 De RVT vraagt in ieder geval advies aan de RAO over: 
a. een voornemen tot schorsing of ontslag van de directeur van de Stichting, als bedoeld in artikel 

6, zesde lid van de statuten. 
b. een voornemen tot ontslag van een lid van de RVT, als bedoeld in art. 10.7, derde lid van de 

statuten.  
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Bijlage  Regio-indeling RAO 
 
West -  Haaglanden, Bollenstreek 
Oost -  Groene Hart, Alblasserwaard 
Rijnmond -  Rijnmond 
Zuid -  Zuid-Hollandse eilanden 
 

 

 


