
Huishoudelijk reglement ingaande 1-1-2021

Belangen Organisatie K.R.C.O.

Artikel 1 Leden 

1. Leden zijn Rechtspersonen die conform de statuten zijn toegelaten tot het 
lidmaatschap.

2. De vereniging kent leden en aspirant-leden.
3. Op voorstel van het bestuur kan een lid dan wel aspirant-lid toegelaten worden tot de 

vereniging, hierover beslist ten aller tijde het bestuur, bij staking van de stemmen 
beslist altijd de Voorzitter.

4. Een aspirant-lid kan niet zonder schriftelijke toestemming van het bestuur overgaan 
van aspirant lidmaatschap naar een regulier lidmaatschap.

5. Een aspirant-lid heeft geen stemrecht bij een ledenvergadering.
6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de 

leden zijn opgenomen.
7. Van de leden wordt verwacht dat ze de wet en regelgeving van hun vergunningen 

naleven. Daarvoor dienen zij zicht te houden aan alle eisen welke door zowel het 
CvdM gesteld zijn, als dat zij zicht houden aan mediawet, telecommunicatiewet en 
hetgeen is gesteld in statuten en reglementen van de K.R.C.O. En dat ze zich jegens 
elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt 
gevorderd en de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 2 Contributie 
1. De contributieregeling kent 2 tarieven.

Het onderscheid wordt gemaakt in het zijn van aspirant-lid en regulier-lid. 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld op 
voorstel van het bestuur. (Gerechtelijke kosten gemaakt voor bevordering van de doelen van 
de vereniging kunnen worden doorbelast aan de leden op voorstel van het bestuur) 

Degene aan wie het predicaat bijzonder-lid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van 
contributie.  

De contributie dient na facturatie van het lidmaatschapsgeld binnen 14 dagen te worden 
voldaan, na een maand volgt een aanmaning.  

Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na 
schriftelijke aanmaning niet aan alle geldelijke verplichtingen zijn voldaan.  

Artikel 3 Straffen 

1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet,
dan wel met de statuten, reglementen en/of wettelijke regelgeving verbonden aan zowel
toestemming CvdM als ook de vergunde vergunningen van het Agentschap Telecom als van
organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.



2. Indien de toestemming van het CvdM is ingetrokken of niet is verlengd vervalt automatisch 
het reguliere lidmaatschap en kan door het bestuur de status van aspirant-lid worden verleend. 

Een lid dient altijd in het bezit te zijn van een toestemming van het CvdM en kan ook zonder 
dat het CvdM hierover uitspraak doet het lidmaatschap ontnemen door doordat het lid zich 
niet aan die regels houdt. 

Een lid kan geen bestuurslid zijn bij een Lokale omroepvereniging of stichting en een 
commerciële omroep besturen. Dit is in conflict met het belang van de vereniging KRCO. 

3. a. Daargelaten de bevoegdheid van het CvdM of Agentschap Telecom om overtredingen, 
als bedoeld in het eertste en tweede lid te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen 
te constateren en hiertegen op te treden door middel van een schorsing, dan wel het volledige 
lidmaatschap op te zeggen. (zonder teruggave van het lidmaatschapsgeld). Tevens kan een 
dergelijk lid niet meer worden toegelaten tot het bestuur, i.v.m. het beschadigen van het 
aanzien van de belangenvereniging t.a.v. bestuurlijke organen. 

4. a. Royement kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. 
b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk 
door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave der reden(en) van het besluit 
in kennis gesteld.  

5. Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep 
open.  

Artikel 4 Bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, en een tweede bestuurslid welke tevens 
fungeert als vicevoorzitter bij ziekte of afwezigheid. En eventueel een secretaris en 
penningmeester. Het (dagelijkse) bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in 
juridische zaken de beslissingen. Eventueel kan een vierde of vijfde lid benoemd worden: een 
vicevoorzitter. Een combinatie secretaris/penningmeester is mogelijk evenals de combinatie 
secretaris/vicevoorzitter. 
Het algemeen bestuur verdeelt de volgende functies:  

Artikel 5 Vergaderingen bestuur 
1. Het algemeen bestuur vergadert maximaal 2 officieel keer per jaar maar verder zo vaak als 
nodig wordt geacht door het dagelijkse bestuur, voorzitter of door minimaal de meerderheid 
van het bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur vergadert 1 keer per maand, tenzij er geen agendapunten zijn. 
Het algemeen bestuur wordt op de eerstvolgende vergadering op de hoogte gebracht.  

3. Er kan vergaderd worden als toevallig alle bestuursleden bij elkaar zijn, Of elkaar 
spreken via een digitaal platform of telefonisch. Of op afspraak via een digitaal 
platform of persoonlijk.  

 

 



Artikel 6 Aftreden bestuur  

1. Bestuursleden worden normaliter voor een periode van 3 jaar benoemd door de 
algemene ledenvergadering. Nieuwe leden voor het bestuur worden op voordracht van 
het bestuur voorgedragen aan de algemene ledenvergadering. 

2. In uitzondering van het eerste lid, zijn de nog ononderbroken in functie zijnde 
oprichters van de vereniging zoals dit opgenomen is in de statuten.  

3. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt 
toegezien dat steeds voldoende ingewerkte en capabele bestuursleden deel uitmaken 
van het bestuur.  

Artikel 7 Voorzitter 
1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen leider is 
aangewezen. Bij zijn/haar afwezigheid vervangt de vicevoorzitter en bij diens afwezigheid 
een van de andere bestuursleden. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda voor 
de bestuursvergadering vast.  

Artikel 8 Secretaris 
De secretaris voert in hoofdzaak de correspondentie van de vereniging met de leden, en de 
voorzitter voert samen met een ander lid de correspondentie met officiële instanties en 
gerechtelijke instanties en maakt notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene 
ledenvergadering (of: is verantwoordelijk voor het maken van de notulen). De notulen van de 
algemene ledenvergadering worden gepubliceerd op een afgesloten gedeelte van de website 
www:krco.nl.  

De notulen van de officiële bestuursvergaderingen en die van de algemene ledenvergadering 
worden na vaststelling door respectievelijk het bestuur en de algemene ledenvergadering, 
door secretaris en voorzitter ondertekend en op de website geplaats en zijn louter door een 
regulier lid in te zien. Een aspirant lid heeft geen inzage. Hij/zij verricht overige 
administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief, welk door alle bestuursleden 
direct kan worden ingezien via een digitaal platform. 

Artikel 9 Penningmeester  

1. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij/zij legt hiervan jaarlijks 
rekening en verantwoording af. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en balans 
gemaakt. Decharge van de penningmeester gebeurt, na goedkeuring door de algemene 
ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de secretaris en de 
voorzitter.  

2. Zes maanden na vaststelling van de exploitatierekening en balans wordt een 
tussenstand van de financiën opgemaakt.  

3. Er zijn geen kasgelden en er wordt geen gelden overhandigd alle transacties diene te 
geschieden door digitale overmaking, uitsluitend door overlegging van goedgekeurde 
transacties met bon. Juridische kosten worden vooraf in het volledige bestuur 
besproken voorafgaande aan het in beroep gaan bij een of tegen een overheid als 
hiermee griffierechten of andere kosten gemoeid zijn. Andre grote bedragen voor het 
instant houden van de vereniging of vergaderingen gebeurt altijd door de 
penningmeester met instemming van een meerderheid en van de bestuursleden.  



Artikel 10 Vice-voorzitter 
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken van de 
voorzitter op zich nemen.  

Artikel 11 Overige bestuursleden 
De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en zijn verplicht 
zonodig hun werkzaamheden over te nemen.  

Artikel 12 Adviseurs van het Bestuur 

Het dagelijkse of algemene bestuur kan een adviseur ten rade of hulp vragen, deze adviseurs 
behoeven niet te voldoen aan eisen gesteld binnen de KRCO of dan wel Agentschap Telecom 
dan wel het CvdM. Deze bijzonder adviseurs mogen taken overnemen van het bestuur, welke 
daarvoor verantwoording draagt, wel dient een adviseur vooraf goedkeuring te worden 
gegeven voor de taken die hij dient uit te voeren in naam van het bestuur. 

Artikel 12 Besluitvorming 
1. Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van 
de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid 
voorschrijven.  

Artikel 13 Commissies 
Het algemeen bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen 
aparte reglementen worden gemaakt.  

Artikel 14 Wijziging Huishoudelijk Reglement 
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan 
uit van het bestuur of tenminste 75% van de leden. Het eerste regelement oftewel 
oorspronkelijk Huishoudelijk Regelement is aangenomen en voorgesteld door het Bestuur van 
het moment van schrijven.  

Artikel 15 Slotartikel  

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.  
2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur en input 

geven echter het bestuur beslist uiteindelijk.  

Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een 
dergelijk besluit met andere leden willen bespreken dit kan uitsluiten met minimaal 75%. van 
het aantal leden, Zonder mee-teling van aspirant-leden, aspirant-leden hebben geen toegang 
tot een dergelijke bijzondere vergadering   

 
 
Namens de voorzitter      en  Vicevoorzitter 
A.A. van de Langenberg     F. Aarts 


