HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOERBURGERBEWEGING

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van BoerBurgerBeweging (hierna BBB) d.d. 17
oktober 2020
Ingaande per 17 oktober 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen
1.1 Dit en geen ander reglement kan worden aangehaald als het “Huishoudelijk
Reglement van BBB”, ook wel Huishoudelijk Reglement.
1.2 In dit reglement wordt verstaan onder de Statuten de statuten van BBB d.d. 1 november
2019, inclusief iedere rechtsgeldige wijziging van deze statuten.
1.3 In dit reglement wordt verstaan onder Vereniging, de rechtspersoon BoerBurgerBeweging
opgericht op 1 november 2019 blijkens haar statuten per dezelfde datum.
1.4 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van het Huishoudelijk
Reglement, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in het Huishoudelijk
Reglement naar “hij” wordt tevens bedoeld te verwijzen naar “zij”. Met verwijzingen in het
Huishoudelijk Reglement naar “zijn” of “hem” wordt tevens bedoeld te verwijzen naar
“haar”.

Artikel 2 Structuur van de Vereniging
2.1 BBB is een landelijk georganiseerde Vereniging.
2.2 De Vereniging kent (vooralsnog) nog geen gemeentelijke of provinciale afdelingen.
2.3 Het Bestuur van de Vereniging kan aan de Algemene Vergadering voorstellen een “BBBgewest” te vormen waarvan het werkterrein een provincie, een deel van een provincie, dan
wel een combinatie van provincies is. De Algemene Vergadering neemt hieromtrent besluiten
overeenkomstig het gestelde in de Statuten.
2.4 Het BBB-gewest zal op een nader door het Bestuur te initiëren wijze geleid worden,
waarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid altijd bij het Bestuur belegd is, tenzij door de
Algemene Vergadering anders bepaald. Het Bestuur kan aan een BBB-gewest bevoegdheden
toekennen.
2.5 Een lid van een BBB-gewest dient te allen tijde lid van BBB te zijn zoals in de Statuten
bepaald.
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Artikel 3 Lidmaatschapsrechten
3.1 Met inachtneming van en in aanvulling op hetgeen hieromtrent in de Statuten is bepaald,
heeft ieder lid onder meer het recht:
a. de Algemene Vergadering bij te wonen, aan de discussie deel te nemen en te stemmen in
de Algemene Vergadering;
b. zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van de kandidaten die door de Vereniging
gesteld worden bij de verkiezing voor een vertegenwoordigend lichaam;
c. zich kandidaat te stellen voor een vertegenwoordigend lichaam.
3.2 De rechten aan het lidmaatschap verbonden, kunnen worden uitgeoefend zodra aan de
contributieverplichting is voldaan. Een lid kan deelnemen aan de besluitvorming als hij
voorafgaand aan de opening van de Algemene Vergadering, dan wel digitale of
poststemming aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan.
3.3 De rechten verbonden aan het lidmaatschap zijn niet overdraagbaar, met uitzondering van
de volmacht zoals bepaald in artikel 15.4. van de Statuten.

Artikel 4 Verkiezingsprogramma
4.1. De Algemene Vergadering kiest minimaal 3 leden voor een programmacommissie ten
behoeve van het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen na 17 maart 2021. Het bestuur
benoemt vooraf één of meerdere persoon/personen uit haar midden. De
programmacommissie bestaat dus uit minimaal 4 personen.
4.2. De programmacommissie vraagt de leden punten aan te leveren die opgenomen dienen te
worden in het verkiezingsprogramma. Vervolgens stelt de programmacommissie een
conceptverkiezingsprogramma op. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Het programma dient te worden getoetst aan het gedachtegoed van BBB;
Indien binnen de programmacommissie geen overeenstemming bestaat over een of meer
punten in het concept, worden de varianten- in de volgorde die de meeste steun heeft
verkregen- opgenomen in het concept, toegelicht in de Algemene Vergadering en voorgelegd
ter stemming aan de leden.
4.3. De programmacommissie legt het conceptverkiezingsprogramma ter besluitvorming voor
aan de Algemene Vergadering. Leden kunnen amendementen indienen en de
programmacommissie geeft hierop een toelichting. Vervolgens wordt over de amendementen
en het (geamendeerde) conceptverkiezingsprogramma gestemd zoals beschreven in de
Statuten.
4.4. Het definitieve verkiezingsprogramma wordt vervolgens vastgesteld in de Algemene
Vergadering. Dit dient plaats te vinden uiterlijk één maand voor de datum van indiening van
de kandidatenlijst ingevolge de Kieswet.
4.5. Het Bestuur zal vervolgens de communicatie omtrent het definitief vastgestelde
verkiezingsprogramma (doen) verzorgen.
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Artikel 5 Kandidaatstelling bij verkiezingen
5.1 Voorafgaande aan verkiezingen, besluit het Bestuur om al dan niet aan de verkiezingen
mee te doen en –indien relevant- in welke gemeentes of Provincies de Vereniging mee gaat
doen aan de gemeenteraadsverkiezingen of verkiezingen voor Provinciale Staten.
5.2 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereidingen voor de kandidaatstelling en
verkiezingen. Het maakt daartoe een planning.
5.3 Alle kandidaten dienen minimaal 1 kalenderjaar lid te zijn van BBB alvorens zij als
kandidaat aangemerkt kunnen worden. Het Bestuur kan ontheffing verlenen aan een
kandidaat indien haar lidmaatschap korter is.
5.4 De lijsttrekkers voor de verkiezingen (van welke aard ook, Tweede Kamer, Europese
Parlement, Gemeenteraad) worden volgens de Statuten gekozen door de Algemene
Vergadering op voordracht van het Bestuur.
5.6 Alle kandidaten voor verkiezingen worden door het Bestuur, dan wel door de
selectiecommissie geselecteerd conform hetgeen hieromtrent in artikel 6 van het
Huishoudelijk Reglement is bepaald. De Algemene Vergadering, het Bestuur, BBB-gewesten
kunnen kandidaten voordragen. Individuele leden kunnen zich ook zelf kandidateren.
5.7 Binnen het Bestuur wordt bij volstrekte meerderheid beslist over de
conceptkandidatenlijst.
5.8 Voor iedere verkiezing worden deze conceptkandidatenlijsten ter goedkeuring voorgelegd
aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan besluiten bepaalde kandidaten
hoger of lager op de lijst te plaatsen. De Algemene Vergadering kan ook kandidaten afwijzen.
De Algemene Vergadering stemt over de conceptkandidatenlijst overeenkomstig hetgeen
hieromtrent in de Statuten en Huishoudelijk Reglement is bepaald en stelt vervolgens de
kandidatenlijst vast.
5.9 Het Bestuur bevestigt de kandidaten schriftelijk of digitaal van hun plaats op de definitief
vastgestelde kandidatenlijst.

Artikel 6 Selectiecommissie
6.1 Het Bestuur kan een selectiecommissie benoemen die is belast met de werving van
kandidaten en het selecteren van kandidaten voor een plaats op de kandidatenlijst.
6.2 In afwijking van het vorige lid kan het Bestuur voorstellen om af te zien van een
selectiecommissie. In dat geval vervult het Bestuur de functie van de selectiecommissie,
hiertoe kan het Bestuur adviseurs uitnodigen. De op de selectiecommissie van toepassing
zijnde artikelen, zijn dan op het Bestuur van overeenkomstige toepassing.
6.3 De selectiecommissie nodigt iedereen die heeft gesolliciteerd of is voorgedragen, uit voor
een gesprek. Zij maakt van elk gesprek een kort verslag. Potentiële kandidaten dienen de
stukken te overhandigen zoals verzocht door de selectiecommissie, bijvoorbeeld een VOG
verklaring.
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6.4 Indien zij daar aanleiding toe zien, kan de selectiecommissie besluiten om een selectie te
maken van personen met wie zij een gesprek voert. De beoordeling van de kandidaten kan
ook plaatsvinden via online systemen. De selectiecommissie geeft bericht aan de personen
die niet worden uitgenodigd of hun sollicitatie of voordracht wordt afgewezen dan wel wordt
aangehouden.
6.5 De inhoud van de adviezen van de selectiecommissie is strikt vertrouwelijk.
6.6 De selectiecommissie legt aan het Bestuur een voorstel voor tot vaststelling van de
conceptkandidatenlijst. Het Bestuur besluit zelfstandig over het vaststellen van de
conceptkandidatenlijst en dient wijzigingen op het voorstel van de selectiecommissie
gemotiveerd in de Algemene Vergadering toe te lichten.
6.9 Op de eerste dag na de vaststelling van de conceptkandidatenlijst stelt het Bestuur de
kandidaten van hun voorlopige positie op de kandidatenlijst op de hoogte. Het Bestuur
verzoekt de kandidaten om hun kandidaatstelling te bevestigen door het ondertekenen van
een verklaring.
6.8 Indien iemand zich uiterlijk een week voor de bekendmaking van de
conceptkandidatenlijst terugtrekt, kan desgewenst zijn naam uit de stukken worden
wegelaten. Het terugtrekken dient schriftelijk te gebeuren.
6.9. De conceptkandidatenlijst wordt geagendeerd behandeld in de Algemene Vergadering
zoals bovenstaand in artikel 5 beschreven.
6.10. Indien de kandidatenlijst vervolgens onvolledig wordt in geval van overlijden,
verhuizen of bedanken van een kandidaat, is het Bestuur bevoegd om de kandidatenlijst door
opschuiving te amenderen.
6.11 Het Bestuur draagt zorg voor het tijdig en juist inleveren van de kandidatenlijsten en de
daarbij in te leveren stukken op de dag van de kandidaatstelling van de betreffende
verkiezing.

Artikel 7 Website/Social Media
7.1 Het Bestuur, danwel een door het Bestuur te benoemen commissie, draagt zorg voor
aanwezigheid van de Vereniging op internet door middel van een website, aanwezigheid op
social media en door middel van verspreiding van digitale uitgaven via e-mail die op verzoek
kunnen worden toegezonden.
7.2 Het recht op het gebruik van het BBB-logo en BBB-beeldmerk en de naam
“BoerBurgerBeweging” alsmede de afkorting “BBB” berust exclusief bij de Vereniging.
Gebruik kan slechts worden toegekend na voorafgaande schriftelijke toestemming van het
Bestuur.
7.3 Leden die zonder expliciete schriftelijke toestemming van het Bestuur zich uiten op social
media met gebruik van BBB-logo’s en beeldmerken of zich anderszins, bijvoorbeeld per
e-mail, kennelijk uitgeven als BBB-orgaan dienen op eerste verzoek van het Bestuur deze
accounts over te dragen aan de Vereniging, dan wel deze op te heffen, dan wel onmiddellijk
te stoppen met het gebruik van het BBB-logo dan wel beeldmerk.
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Artikel 8 Vergoeding van kosten.
8.1 Door bestuursleden of leden van commissies gemaakte onkosten worden vergoed mits
vooraf overlegd met en goedgekeurd door het bestuur.
8.2 Reis- en/of verblijfskosten, gemaakt op verzoek van het bestuur of de ledenvergadering,
door leden van de vereniging komen in aanmerking voor vergoeding. Reiskosten kunnen
worden gedeclareerd vanaf het huisadres tegen het fiscaal vrijgestelde tarief per kilometer of
via betalingsbewijzen van openbaar vervoer.
8.3 Wanneer er voor de politieke activiteiten door derden onkostenvergoedingen gegeven
worden, bestaat geen recht de kosten ook bij de vereniging te claimen.
8.4 Uitgaven als bedoeld in dit artikel, gedaan in enig verenigingsjaar, kunnen uiterlijk op de
laatste dag van de daaropvolgende maand worden gedeclareerd bij de penningmeester en
dienen voorzien te zijn van facturen/bonnen/overzichten met handtekening van de declarant

Artikel 9 Hardheidsclausule
9.1 Indien de toepassing van een of meerdere onderdelen van dit Huishoudelijk Reglement
zodanig uitwerkt dat het BBB schaadt of beperkt, of op een andere manier tot onwenselijke of
onredelijke uitkomsten leidt, dit ter beoordeling van het Bestuur, dan kan het Bestuur
besluiten om van het betreffende onderdeel af te wijken. Deze afwijkingen zullen op de
eerstkomende Algemene Vergadering worden geagendeerd en behandeld. De Algemene
Vergadering heeft de bevoegdheid het besluit van het Bestuur te amenderen of vernietigen.

Artikel 10 Diversen
10.1 Het Bestuur stelt het concept-Huishoudelijk Reglement vast en legt het conceptHuishoudelijk Reglement ter besluitvorming voor in de Algemene Ledenvergadering. Het
Bestuur kan vervolgens wijzigingen op dit Huishoudelijk Reglement aanbrengen.
Wijzigingen worden altijd in de Algemene Vergadering geagendeerd.
10.2 In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.
10.3 De bepalingen in dit Huishoudelijk Reglement zijn een nadere uitwerking van de
bepalingen in de Statuten. Mocht zich een onverenigbaarheid voordoen tussen de Statuten en
het Huishoudelijk Reglement dan zullen de bepalingen in de Statuten te allen tijde prevaleren.

---- EINDE ---
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