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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FRIESE MILIEU FEDERATIE, mei 2014 

 

Artikel 1. Goedkeuring en wijziging 

1.1.  Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden 

geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.  

1.2.  Het reglement mag niet met de wet of met de statuten in strijd zijn.  

1.3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. 

1.4. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, 

bevoegd dit reglement te wijzigen. Een besluit tot reglementwijziging moet met ten 

minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen in een 

vergadering waarin ten minste de helft van alle bestuurders aanwezig of -

vertegenwoordigd is. Het goedkeuringsbesluit van de raad van toezicht moet met ten 

minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen in een 

vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden in persoon ter 

vergadering aanwezig is. 

  

Artikel 2. Lidmaatschap en contributie FMF 

2.1. Inleiding 

Het bestaansrecht van de FMF is onze achterban. Dat zijn vanuit federatief perspectief 

de  aangesloten organisaties. Hun (gezamenlijk) belang proberen wij zoveel mogelijk 

in de discussie in te brengen en voor het voetlicht te brengen. Dit betekent dat we 

goed moeten weten wat er speelt bij de aangesloten organisaties, we korte lijnen met 

hen hebben en hen betrekken bij inhoudelijke discussies en projecten. Door te 

investeren in de relatie met onze achterban “verdienen” wij onze positie aan de 

onderhandelingstafel en worden we als een volwaardige partner gezien.  Ook willen 

we de aanwezige kennis bij onze achterban gebruiken in projecten. Wat betreft de 

aangesloten organisaties zien wij voor ons een opgave om het aantal leden te 

vergroten en de samenwerking te intensiveren. Alle organisaties die het uitgangspunt 

onderschrijven dat we gaan voor een mooi en duurzaam Fryslân willen we uitnodigen 

om lid te worden van de FMF. Dit zijn natuur- en milieuorganisaties, maar ook 

burgerverenigingen, musea, onderwijsinstellingen, energiecoöperaties, agrarische 

natuurverenigingen en bedrijven kunnen lid worden. 

2.2. Voorwaarden van lidmaatschap 

- De organisatie onderschrijft de doelstelling van de FMF zoals opgenomen in 

haar statuten 

- De organisatie stemt in met het voorstel voor contributie 

- De organisatie vaardigt een deelnemer af voor de RvT 

2.3. Procedure om lid te worden 

- Het beoogd lid geeft aan dat zij interesse hebben om lid van de FMF te worden 

- De desbetreffende organisatie ontvangt een informatiepakket met daarin: 

 Voorwaarden om lid te worden 

 Statuten van de FMF 

 Voorstel voor contributie 

- De organisatie geeft te kennen dat ze akkoord zijn met de voorwaarden en dat 

ze lid willen worden 

- Het bestuur bespreekt het voorstel en beslist of de organisatie lid mag worden 

- De RvT bevestigt het besluit van het bestuur 
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2.4. Contributie 

In eerste instantie wordt de omvang van de contributie bepaald op basis van het 

ledenaantal. Mocht de organisatie niet werken met leden, dan is de omvang van de 

omzet bepalend. In overleg met de desbetreffende organisatie en in overleg met het 

bestuur van de FMF kan afgeweken worden van dit voorstel. 

 

Artikel 3. Aangesloten organisaties op basis van leden 

3.1. De aangesloten organisaties verplichten zich om jaarlijks voor 1 maart het aantal in     

Friesland woonachtige leden of aangeslotenen van hun organisatie per 31 december 

van het voorgaande jaar door te geven aan het bureau van de Friese Milieu Federatie.  

3.2. De aangesloten organisaties delen aan het bureau van de federatie het 

correspondentieadres (secretariaat) en het telefoonnummer mee, alsmede de naam en 

het adres van het lid dat door de aangesloten organisatie is benoemd in de Raad van 

Toezicht van de Friese Milieu Federatie. Van wijzigingen hierin wordt het bureau op 

de hoogte gebracht. 

3.3. De aangesloten organisaties verplichten zich tot betaling van de jaarlijkse bijdrage. De 

bijdrage dient jaarlijks voor 1 april te worden betaald.  

3.4. In ruil voor deze bijdrage kunnen de aangesloten organisaties gebruik maken van de 

faciliteiten en dienstverlening van de federatie.  

3.5. In het jaar van toetreding dient de bijdrage te worden voldaan: 

 voor organisaties die zich aansluiten voor 1 september uiterlijk binnen vier 

maanden na aansluiting; 

 voor organisaties die zich aansluiten na 1 september van een jaar wordt het 

bedrag van de bijdrage voor het resterende deel van het jaar en het tijdstip van 

het betalen van de bijdrage naar rato bepaald.  

3.6. De hoogte van de jaarlijks af te dragen bijdrage door de aangesloten organisatie is 

afhankelijk van het aantal in Friesland woonachtige leden of aangeslotenen van de 

desbetreffende organisatie (zie onderstaand schema). 

 

 

Cat. Aantal leden Bijdrage 

I 1-10 Vrijwillige bijdrage € 10,00 

II 11 -     50 €10,00 

III 51 -  1.500 € 0,20/lid (max. € 205,-) 

IV 1.501 -  5.000 € 0,15/lid (max. € 455,-) 

V 5.001 - 20.000 € 0,10/lid (max. € 910,-) 

VI meer dan 20.000 € 0,05/lid 

 

 

3.7. Ieder jaar wordt de hoogte van de bijdrage opnieuw vastgesteld op grond van het 

aantal leden of aangeslotenen per 31 december van het jaar daaraan voorafgaand. 
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Artikel 4. Aangesloten organisaties op basis van omzet 

 

Cat. Op basis van omzet Contributie 

I 0 – € 5.000,- 

 

€ 50,- 

II 

 

€ 5.000,- - € 100.000,- € 250,- 

III 

 

€ 100.000,- - € 1.000.000 € 500,- 

IV 

 

>€ 1.000.000,- - € 1.000,- 

 

4.1. De aangesloten organisaties delen aan het bureau van de federatie het 

correspondentieadres (secretariaat) en het telefoonnummer mee, alsmede de naam en het 

adres van het lid dat door de aangesloten organisatie is benoemd in de Raad van 

Toezicht van de Friese Milieu Federatie. Van wijzigingen hierin wordt het bureau op de 

hoogte gebracht. 

4.2. De aangesloten organisaties verplichten zich tot betaling van de jaarlijkse bijdrage. De 

bijdrage dient jaarlijks voor 1 april te worden betaald.  

4.3. In het jaar van toetreding dient de bijdrage te worden voldaan: 

 voor organisaties die zich aansluiten voor 1 september uiterlijk binnen vier 

maanden na aansluiting;  

 voor organisaties die zich aansluiten na 1 september van een jaar wordt het 

bedrag van de bijdrage voor het resterende deel van het jaar en het tijdstip van 

het betalen van de bijdrage naar rato bepaald.  

4.4. De hoogte van de jaarlijks af te dragen bijdrage door de aangesloten organisatie is 

afhankelijk van de omzet van het jaar daaraan voorafgaand. 

 

 

Artikel 5. Vaststellen jaarlijks budget inschakelen deskundigen  

Conform artikel 10, lid 8 van de statuten bevat de begroting van de Friese Milieu Federatie een 

budget voor het inschakelen van deskundigen door de Raad van Toezicht. De hoogte van het 

budget wordt vastgesteld op € 2.500.  

 

 

Artikel 6. Vaststellen jaarlijkse budget voor ondersteuning van aangesloten vrijwilligers 

organisaties 

Ten behoeve van het ondersteunen van de activiteiten van de aangesloten vrijwilligers 

organisaties wordt jaarlijks een post op de begroting gereserveerd van € 2.500. De aangesloten 

vrijwilligersorganisaties kunnen op deze post een beroep doen ter medefinanciering van 

bijvoorbeeld een te organiseren excursie, een bijeenkomst waar externe inleiders bij worden 

uitgenodigd, het opstellen van een brochure en dergelijke. Het geld dient gebruikt te worden ter 

versterking van het natuur, milieu en landschapsbelang in de provincie Fryslân. De aanvraag 

betreft altijd een verzoek tot mede financiering en kent een maximum hoogte van € 250,--, en het 

bestuur kan in voorkomende gevallen daarvan afwijken. De aanvraag bevat in ieder geval de 

volgende informatie: 

 

a. naam, adres en organisatienaam van de aanvrager 
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b. hoogte van het bedrag van de aanvraag  

c. de reden waarom het bedrag wordt aangevraagd  

d. de relatie met het werk van de aanvragende vrijwilligersorganisatie 

e. de relatie met natuur, milieu en landschap 
 

 

Het bestuur beslist over de toekenning van de aanvraag na afstemming met directeur en 

medewerkers. 

 

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering 14 mei 2014 en 

goedgekeurd in de raad van toezicht vergadering van 2 juni 2014. 


