
 

1 
 

3843-3070 Huishoudelijk reglement 
Versie 2022-03-31 
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

  VERENIGING INTERZORG TWENTE  

Het huishoudelijk reglement is door de Algemene vergadering van de vereniging InterZOrg Twente 
vastgesteld op 8 april 2022. 
 

 
Inleiding 
De leden van de vereniging InterZOrg Twente, hierna: ‘IZO Twente’ zijn instellingen die zorg bieden  
van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en  
veiligheidseisen, die een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de  
vereniging zoals geformuleerd in artikel 3 lid 2 van de statuten, die een overeenkomst hebben met 
een zorgverzekeraar, Wlz-uitvoerder, zorgkantoor of gemeente voor de betaling van de  
geleverde diensten, lid zijn van een brancheorganisatie en zich (willen) conformeren aan de  
breed gedragen normen en gedragsregels zoals uitgewerkt in de Zorgbrede governance  
code. 
 
Doel van de vereniging 
De vereniging heeft ten doel het nemen van initiatieven en het bevorderen van ontwikkelingen die een 
bijdrage leveren aan optimaal en samenhangend zorgaanbod in Twente waarin behoeftes, wensen, 
ervaringen en belangen van de inwoners rond het streven naar een gezonde, sociale en veilige 
samenleving centraal staan en richtinggevend zijn en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. 

 
IZO Twente doet dit onder meer door het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de leden 
van de vereniging, het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) organisaties op het 
gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, het geven van bekendheid aan 
de gemeenschappelijke belangen van de leden in het werkgebied Twente en het bevorderen van een 
juiste beeldvorming van de leden en hun activiteiten en het voeren van een actief beleid voor de 
dialoog met de meest relevante belanghebbenden, alle andere wettelijke middelen die voor het 
verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Bestuur 
De leden van IZO Twente laten zich vertegenwoordigen door het bestuur en verlenen het bestuur 
hiervoor statutaire bevoegdheden. In dit reglement zijn afspraken geformuleerd over de rol en de 
werkwijze van het bestuur en de leden in de algemene vergadering. 
 
 
Begripsbepaling 
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaand onder:  
 
a. Bestuur: het Bestuur in de Vereniging in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
b. Bestuurslid: een natuurlijk persoon die werkzaam is bij de Instelling die lid is van de Vereniging 

en die lid is van het Bestuur van de Vereniging. 
c. Instelling: rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen, organisatorisch verband 

van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen of natuurlijk persoon 
die bedrijfsmatig zorg doet verlenen, met uitzondering van een Instelling die binnen het kader van 
de binnen een andere Instelling verleende zorg een deel van die zorg verleent. 

d. Jaarrekening: de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. 
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e. Kascommissie: twee natuurlijke personen die in wisselende samenstelling door de algemene 
vergadering worden aangewezen om de Jaarrekening te controleren. 

f. Lid: de Instelling als rechtspersoon, vertegenwoordigd in persoon door of namens de bestuurder. 
g. Vereniging: de onderhavige Vereniging Interzorg Twente waarvan de statuten in deze akte zijn 

opgenomen. 
h. Zorgorganisatie: zie Instelling. 
i. Zorgbrede governancecode: breed gedragen normen en gedragsregels waaraan de leden van 

BOZ-brancheorganisaties zich verplichten tot toepassing en naleving. De principes werken ook 
door in de samenwerkingsverbanden die zij aangaat. 

I. Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch 
communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze 
statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeven, mededeling, 
besluitvorming, volmacht, stemming respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Indien 
op grond van de wet of deze statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten 
worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de 
Vereniging worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en 
beschikbaar (downloaden) te maken via haar website. 

II. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een begrip of woord in 
enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd, 
en ziet een verwijzing naar het mannelijk of vrouwelijk geslacht ook op een verwijzing naar het 
vrouwelijk respectievelijk het mannelijk geslacht. 

 
Artikel 1 Het Bestuur 
1.1 Het bestuur bestuurt de vereniging en is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het bestuurt vertegenwoordigt de vereniging. Een niet 
voltallig bestuur blijft volledig bevoegd. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuursleden 
nemen/neemt het overblijvende leden/lid waar. Valt ook dit laatste bestuurslid uit, dan wijst de 
algemene vergadering vervanging aan. 

1.2 Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen en wordt door de algemene vergadering 
benoemd. Kandidaten voor het bestuur worden voorgedragen door de leden of het bestuur.  
Bestuurders kunnen slechts zijn natuurlijke personen in de functie van directeur-bestuurder bij 
een instelling. Onder voorwaarden en indien passend geacht door de algemene vergadering kan 
ook een natuurlijk persoon in een andere dan de functie voornoemd bestuurder zijn. Bij het 
samenstellen van het bestuur wordt rekening gehouden met een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de leden afkomstig uit de verschillende sectoren. Het bestuur wijst uit 
zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.  

1.3 Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk strijdig is met het 
belang van de vereniging doet daarvan direct mededeling aan het bestuur. Hij neemt niet deel 
aan de beraadslaging en besluitvorming van onderwerpen die een relatie hebben met deze 
belangen. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, beslist de algemene 
vergadering. 

1.4 Een bestuurder treedt uit eigen beweging af als een of meerdere statutaire gronden voor ontslag 
aanwezig zijn. De algemene vergadering kan te allen tijden besluiten tot schorsing of ontslag van 
een bestuurder overeenkomstig het bepaalde in de statuten.  

 
Artikel 2 Taken, bezoldiging en rooster van aftreden bestuur 

2.1 De voorzitter: 

a. roept de vergadering bijeen; 

b. bepaalt tijd en plaats van de vergadering in overleg met andere (bestuurs)leden; 
c. leidt de vergaderingen en bijeenkomsten van het bestuur en van de algemene vergadering; 

d. bepaalt welke genodigden bij de vergaderingen aanwezig zijn; 
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2.2 De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.  
Bij diens afwezigheid wijst de vergadering een ander bestuurslid als voorzitter aan. 

2.3 Het bestuur draagt zorg voor de tijdige informatievoorziening aan de algemene vergadering met 
inachtneming van de afspraken die over de informatie-uitwisseling zijn gemaakt en de wettelijke 
voorschriften en beperkingen met betrekking tot het verstrekken van vertrouwelijke gegevens.  

2.4 Het bestuur doet zijn werkzaamheden onbezoldigd. 
2.5 Het bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het 

uitoefenen van bevoegdheden waarvoor het bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de 
zeggenschap blijft behouden. 

2.6 Het zittende bestuur werkt op basis van een rooster van aftreden. Het rooster van aftreden wordt 
zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van het bestuur gewaarborgd is. Inclusief 
herbenoeming zit een bestuurslid maximaal 6 jaar in het bestuur. In ieder geval zullen de 
voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Van het 
ontstaan van een vacature of herbenoemen van een aftredend lid wordt de algemene vergadering 
tijdig in kennis gesteld.  

 
 
Artikel 3 Deskundigen en benoemen ondersteunende commissies 
3.1  Wanneer het bestuur in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van 

de vereniging adequaat te handelen, dan kan hij zich bij laten staan door de leden of door 
andere (externe) deskundigen. 

3.2 De algemene vergadering is bevoegd ondersteunende commissies en werkgroepen in te 
stellen. Deze commissies en werkgroepen werken in opdracht van en onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. De kascommissie die is aangewezen om de jaarrekening 
te controleren is een vaste commissie. 

3.3 Het bestuur bepaalt de taakomschrijving en wijst ten minste een lid van de algemene 
vergadering aan om in de rol van proceseigenaar deel te nemen aan deze commissie of 
werkgroep. De overige deelnemers van een commissie of werkgroep nemen deel op basis van 
deskundigheid. Het bestuur kan een of meerdere deelnemer(s) van een commissie en 
werkgroep benoemen en -tussentijds- uit zijn functie ontheffen.  

3.4 De deelnemers aan commissies en werkgroepen kunnen een financiële vergoeding voor hun 
werkzaamheden ontvangen.  

 
 
Artikel 4 Leden en lidmaatschap 
4.1 Leden zijn instellingen die voldoen aan de vereisten zoals omschreven in de inleiding van dit 

reglement, conform artikel 5 van de statuten. Het lidmaatschap van de vereniging kan 
schriftelijk worden aangevraagd bij het bestuur van IZO Twente op het mailadres 
secretaris@izotwente.nl. 

4.2 Leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt 
door de algemene vergadering bepaald.  

4.3 Leden zijn verplicht alle namen en adressen van de via haar werkzame bestuurders bij de 
vereniging door te geven en mutaties daarin direct bekend te maken. De rechtspersoon kan 
zich slechts laten vertegenwoordigen door ten hoogste twee personen.    

 Leden zijn verantwoordelijk voor de juistheid van hun naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer(s), e-mailadres zoals die zijn vermeld in de ledenadministratie van de 
vereniging. Leden dienen ten minste eenmaal per jaar deze gegevens te controleren en 
eventuele wijzigingen door te geven aan het secretariaat van de vereniging op het mailadres 
secretaris@izotwente.nl. 

4.4  Het ledenregister kan in een elektronisch bestand gehouden worden. 
4.5 Het ledenregister is voor leden op aanvraag toegankelijk. 
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Artikel 5 Privacy van gegevens 
5.1 De (persoons)gegevens van leden worden bijgehouden in een register. De gegevens worden 

onder andere gebruikt voor (digitale) verzending van: 
 - vergaderstukken; 
 - nieuwsbrieven; 
 - contributiefacturen. 
5.2 De vereniging kan een privacyreglement opstellen waarin nadere regels worden gesteld. 
 
 
Artikel 6 Maatregelen, beëindiging en schorsing lidmaatschap 
6.1   Indien leden hun contributie of verplichte bijdrage niet op tijd betalen kan het bestuur besluiten 

tot beëindiging van het lidmaatschap. Het bestuur zal het besluit met de genomen 
maatregel(en) schriftelijk en gemotiveerd aan het lid meedelen. 
Het bestuur kan nadere regels stellen in een reglement. 

6.2 Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen of schorsen of het lid uit zijn lidmaatschap 
ontzetten als een van de situaties als bedoeld in de artikel 8 van de statuten zich voordoet. De 
opzegging, schorsing of ontzetting geschiedt schriftelijk en gemotiveerd door het bestuur. Het 
lid kan tegen de kennisgeving besluit tot opzegging van het lidmaatschap en het besluit tot 
ontzetting binnen een maand na ontvangst van de aanzegging in beroep bij de algemene 
vergadering. Het beroep wordt in principe geagendeerd in de eerstvolgende algemene 
vergadering van het jaarlijkse vergaderschema, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om van 
deze datum af te wijken. Het geschorste lid heeft toegang tot die vergadering en is bevoegd 
daarover het woord te voeren. 

  
Artikel 7 Vergaderingen 
7.1 Het bestuur vergadert in beginsel twee keer per jaar en verder zo vaak als de voorzitter dat 

nodig acht, dan wel een ander bestuurslid dat onder opgaaf van redenen verlangt.  
7.2 De algemene vergadering komt in beginsel twee keer per jaar bij een en verder zo vaak als de 

voorzitter dat nodig acht, dan wel een ander lid dat onder opgaaf van redenen verlangt.  
7.3 Vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering worden gehouden in de regio 

Twente of kan rechtstreeks telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel.  
7.4 Het bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de 

vergaderdata en tijdstippen vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.  
7.5 De agenda en bijbehorende vergaderstukken worden verspreid uiterlijk 3 dagen voorafgaand 

aan de vergadering van het bestuur respectievelijk uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de 
algemene vergadering.  

7.6 De jaarlijkse onderwerpencyclus is als addendum aan dit reglement gehecht. 
7.7  Elk (bestuurs)lid is gerechtigd agendapunten voor te stellen voor de vergaderingen. Door het lid 

dat een onderwerp laat agenderen, wordt waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien 
van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover het betreffende lid 
te dien aanzien beschikt, ter vergadering worden ingebracht. 

7.8 Een (bestuurs)lid kan de voorzitter verzoeken te bepalen dat genodigden een of meer 
vergaderingen van het bestuur geheel of gedeeltelijk bijwonen. 

7.9 De vergaderingen zijn niet openbaar. 
7.10 Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Het verslag wordt door de 

voorzitter ondertekend. Het gebruik van een geschikt digitaal alternatief in plaats van een 
originele handtekening is mogelijk.  

7.11  In spoedeisende gevallen kan het bestuur en/of de algemene vergadering hetzij schriftelijk, 
hetzij op andere geschikte wijze vergaderen. Dit is ter beoordeling van de voorzitter. De wijze 
van besluitvorming wordt met de besluiten in het verslag vastgelegd. 
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Artikel 8 Besluitvorming 

8.1 Besluitvorming vindt plaats conform de in de statuten van de vereniging gegeven voorschriften. 
In de meeste gevallen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen als een 
meerderheid van de stemgerechtigden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

8.2 Ieder (bestuurs)lid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Geldige besluiten kunnen slechts 
worden genomen, indien de (bestuurs)leden met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn 
opgeroepen en ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een (bestuurs)lid kan zich 
ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid laten vertegenwoordigen. Besluiten 
kunnen ook buiten vergadering tot stand komen. Zodanige besluiten worden aan de notulen 
toegevoegd. 

8.3 Een lid meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling direct aan de voorzitter van het 
bestuur en aan de overige leden van de algemene vergadering en verschaft daarover alle 
relevante informatie. 

8.4 De voorzitter bevordert dat besluitvorming tot stand komt, en dat dit op een zorgvuldige wijze 
geschiedt, bij voorkeur collectief gedragen op basis van consensus. Indien geen 
overeenstemming wordt bereikt bij eerste besluitvorming, dan wordt het voorgenomen besluit 
geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering, tenzij de voorzitter van mening is dat uitstel 
van de besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt alsdan een besluit vanuit het belang van de 
vereniging en houdt daarbij rekening met de verschillende belangen.  

  

Artikel 9 Vertrouwelijkheid 

9.1 De leden nemen omtrent alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun 
lidmaatschap verkrijgen en die als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan de 
vertrouwelijkheid uit de aard der informatie voortvloeit, strikte geheimhouding in acht. 

9.2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op diegenen die belast zijn met de 
administratieve en secretariële ondersteuning van het bestuur en op diegenen die vergaderingen 
geheel of gedeeltelijk hebben bijgewoond.  

9.3 Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging. 
 
 
Artikel 10  Besluit organisatie, volmacht en machtiging 
10.1 Het bestuur kan een besluit organisatie, volmacht en machtiging vaststellen. Hierin worden de 

taken beschreven en worden de daaraan gerelateerde bevoegdheden vastgelegd.  
 
Artikel 11  Samenwerkingsprotocollen 

11.1 Het bestuur kan, na goedkeuring door de algemene vergadering, afspraken maken met derden 
die aangelegenheden van wederzijds belang behartigen. 

11.2 De in het eerste lid bedoelde afspraken worden vastgelegd in samenwerkingsprotocollen. 
 

 
Artikel 12 Wijziging reglement 

12.1 Wijziging van dit reglement geschiedt in overeenstemming met de besluitvormingsprocedure 
zoals bepaald in artikel 8 van dit reglement. 

 
 
Artikel 13 Slotbepaling 
13.1 Dit reglement kan worden aangehaald als: huishoudelijk reglement IZO Twente 
13.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en in alle geschillen over de uitleg van dit 

reglement, beslist de voorzitter, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten 
van de vereniging. 

13.3 Dit reglement treedt in werking op de dag na vaststelling in de algemene vergadering. 
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ADDENDUM  
Jaarlijkse onderwerpencyclus Bestuur en Algemene vergadering IZOTwente  

 

In het huishoudelijk reglement van de Vereniging InterZOrg Twente is vastgelegd dat het bestuur van 
de vereniging jaarlijks minimaal twee keer bijeenkomt.  

Tijdens deze bestuursvergadering komen onder meer aan bod de volgende jaarlijks terugkerende 
onderwerpen:          periode 

- Contributievoorstel aankomende boekjaar     november/december 
- Begroting aankomende boekjaar      november/december 
- Jaarverslag, balans/staat baten en lasten voorgaande boekjaar  april/mei 

Andere onderwerpen die regelmatig worden geagendeerd zijn: 

- IZO Twente, administratieve organisatie  
- Uitwerken van thema’s  
- Stand van zaken proceseigenaren 

Meestal vinden vier à vijf vergaderingen per jaar plaats. 

De data van de bestuursvergaderingen zullen zodanig worden ingepland, dat deze vergadering (ook) 
kan worden gebruikt als agendaoverleg voor de Algemene Vergadering.  

 

De Algemene Vergadering komt jaarlijks minimaal twee keer bijeen. Tijdens de AV worden de jaarlijks 
terugkerende onderwerpen besproken:      periode 

- Goedkeurende (inclusief contributievoorstel) begroting voor het  
- aankomende boekjaar       november/december  
- Goedkeurende balans en de staat van baten en lasten met een  

toelichting en eventueel jaarverslag voorgaande boekjaar    april/mei 
- Decharge bestuur         april/mei 

 

Onderwerpen die regelmatig worden geagendeerd zijn: 

- Thema-sessie 
- Stand van zaken proceseigenaren        

Incidenteel zullen onderwerpen worden geagendeerd waarvan statutair is bepaald dat de AV hierover 
besluit. Dit zijn onderwerpen als: 

- Toelating nieuwe leden 
- Benoemen, hernoemen, schorsen bestuur(slid) 
- Het aangaan van verplichtingen passend bij de doelomschrijving 
- Statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding van de vereniging 

In aanvulling op bovenstaande opsomming(en) kan voorafgaand aan een in te plannen vergadering 
door het bestuur en/of een lid en/of de leden ook een ander onderwerp worden voorgesteld.  

Meestal vinden vier à vijf vergaderingen per jaar plaats. 

 


