
 
 

Huishoudelijk reglement van de vereniging De ICT Vereniging. 
 
Artikel 1. Definities 

 

1.1 DIV. Onder DIV wordt verstaan De ICT Vereniging gevestigd te (3447 GW) Woerden 

aan de Pelmolen 10a 

 

 

Artikel 2. De leden 

 

2.1 De leden van De ICT Vereniging moeten aan de navolgende  

 kwalificatie voldoen om lid te kunnen worden van de Vereniging. 

A. Rechtspersonen of entiteiten die gedurende tenminste een periode van achttien 

maanden een onderneming in stand houden met tenminste vijf en maximaal 

driehonderd personeelsleden in vaste dienst dan wel werkzaam middels een 

flexibel dienstverband, met dien verstande dat tenminste acht personeelsleden 

in vaste dienst zijn voor onbepaalde tijd, in de automatiserings- en 

informatietechnologiebranche; en 

B. de personeelsleden van de desbetreffende rechtspersoon of entiteit moeten in  

 overwegende mate in vaste dienst zijn en of overwegend werkzaam zijn bij  

 eindklanten van de desbetreffende rechtspersoon of entiteit. 

 

2.2 Rechtspersonen of entiteiten die niet voldoen aan de eisen van art. 2.1 kunnen in 

bijzondere gevallen als lid worden voorgedragen. Het bestuur zal deze 

bijzonderheid toelichten bij introductie van kandidaat-leden. 

 

2.4 Leden zijn gehouden tijdig binnen 14 dagen na de voordracht van het 

kandidaat-lid de Vereniging te informeren over eventuele bezwaren tegen het 

lidmaatschap van het kandidaat-lid. De leden zullen deze bezwaren met 

redenen omkleden. 

 

2.5 Het bestuur besluit of het kandidaat-lid toegelaten kan worden tot de 

Vereniging, indien wordt voldaan aan de vereisten zoals genoemd onder art. 2.1 

en zal daarbij in  overweging nemende de uitkomst van de voordracht van de 

kandidaat-leden bij de leden. 

 

 

Artikel 3. Bestuur 

 

3.1 Het bestuur van de vereniging wordt samengesteld volgens artikel 8 van de 

statuten van de vereniging.  

 

Artikel 4. Ledenvergadering 

 

4.1 Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen als bedoeld in artikel 12 van de 

statuten. Het bestuur zal in beginsel 1 maal per jaar een algemene vergadering 

bijeenroepen. 



 
 
 

 

 

 

Artikel 5. Slotbepaling 

 

5.1 In de gevallen waarin de statuten van de vereniging noch dit reglement 

voorzien, beslist het bestuur van de vereniging. 

 

5.2 De ledenvergadering kan, mits aan de statutaire voorwaarden voor geldige  

 besluitvorming is voldaan, besluiten tot wijzigingen van dit reglement. 

 

 


