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Procedure benoeming beheercommissieleden 
 
 
Alleen voor door het bestuur benoemde beheercommissieleden is het 
bestuur van de Stichting Natuurvriendenhuizen en -Kampeerterreinen 
eindverantwoordelijk. 
 

• De beheercommissie doet, via het landelijk bureau, een voordracht aan het 
bestuur om een nieuw beheercommissie lid te benoemen, dan wel de 
termijn van een beheercommissielid met drie jaar te verlengen op het 
daarvoor bestemde formulier. 

 

• Uitsluitend personen die lid zijn van het Nivon zijn als beheercommissielid 
benoembaar. 

 

• Namens het bestuur van de Stichting zijn de werkgroep Nivon-
accommodaties gemandateerd om op basis van de voordracht een besluit 
tot benoemen te nemen. 
 

• De werkgroep accommodaties van het bestuur neemt binnen 14 dagen na 
ontvangst van de voordracht een besluit.  

 

• Betreft de voordracht de functie van voorzitter van een beheercommissie, 
dan vindt voorafgaand aan de benoeming een gesprek plaats met de 
werkgroep accommodaties. In dat geval zal binnen 14 dagen na ontvangst 
van de voordracht een afspraak worden gemaakt. Een besluit zal in dat 
geval na het gesprek worden genomen.  
 

• Alle leden van de beheercommissie worden in functie benoemd. 
 

• Bij positief besluit wordt het betreffende beheercommissielid voor drie jaar 
benoemd. Het betreffende beheercommissielid en de beheercommissie 
krijgen hierover schriftelijk bericht.  

 

• Het betreffende beheercommissielid wordt opgenomen in het 
vrijwilligersbestand van de Nivon-accommodaties. De datum van 
benoeming wordt in dit bestand vermeld.  

 

• Voor verlenging van de termijn neemt de beheercommissie het initiatief tot 
herbenoeming.  
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• De benoemingsperiode kan twee maal met drie jaar verlengd worden. Na 
deze periode kan de beheercommissie met redenen omkleed verzoeken 
om dispensatie en de betreffende kandidaat voordragen voor 
herbenoeming van een periode van (telkens) een jaar. 
 

• Bij overwegende bezwaren kan de werkgroep accommodaties namens het 
bestuur tot een negatief besluit komen over de voordracht. De bezwaren 
worden in dat geval aan betrokkene en de beheercommissie meegedeeld. 

 

• Indien de beheercommissie zich niet kan verenigen met het besluit van de 
werkgroep accommodaties om niet tot benoeming over te gaan, dan kan 
de beheercommissie daartegen bezwaar aantekenen bij het Centraal 
Bestuur/bestuur St. Natuurvriendenhuizen en –Kampeerterreinen. 
 

• Het oordeel van het Centraal Bestuur is bindend. 
 
 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de  
Stichting Natuurvriendenhuizen en –Kampeerterreinen  
d.d.      
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