
Huishoudelijk reglement KNVvN
Met het Huishoudelijk Reglement van Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht worden de 
statuten van de vereniging nader uitgewerkt en invulling gegeven aan de structuur van de vereniging.

Artikel 1:

De vereniging heeft, conform artikel 2 van de statuten, als doel de belangen te behartigen van haar leden bij de 
uitoefening van hun functie als “groene” handhaver met opsporingsbevoegdheid of “groene” toezichthouder. 
Daarnaast heeft de vereniging tot doel natuur en landschap te beschermen middels een adequaat toezicht in 
het buitengebied en handhaving van de natuurbeschermingswetgeving door wettig bevoegde professionele 
“groene” handhavers met opsporingsbevoegdheid. 

Zij tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. Het bevorderen van kennis van de leden in verband met hun vakbekwaamheid;
b. Het bevorderen van onderlinge samenwerking en samenwerking met aanpalende partijen in het werkveld;
c. Het streven naar het verkrijgen van een landelijk erkend groen uniform
d. het streven naar het verkrijgen en behouden van opsporingsbevoegdheden en politiebevoegdheden voor de 
leden;
e. Het behulpzaam zijn bij het zoeken naar een betrekking voor leden;

Artikel 2:
De doelstellingen van de vereniging worden nader uitgewerkt en vastgelegd in een door het bestuur op te 
stellen beleidsplan. In het beleidsplan wordt binnen het kader van de doelstellingen van de vereniging, de 
beleidsuitgangspunten en doelen geformuleerd. Een beleidsplan heeft een maximale duur van vijf jaar. 

Artikel 3:

De leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht zijn verdeeld in regio’s die één of meer
provincies bevatten. Deze regio’s worden vertegenwoordigd door een regiocoördinator. De regiocoördinator 
wordt aangesteld door het bestuur. De regiocoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de leden en treedt op
als ambassadeur van de vereniging in de provincie. De regiocoördinator valt onder regie van het bestuur en 
dient de verenigingsdoelen uit te dragen, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten. De regiocoördinator 
dient te voldoen aan het functieprofiel regiocoördinator van de KNVvN, zoals vastgesteld wordt door het 
bestuur.

Artikel 4:

De regiocoördinatoren organiseren bijeenkomsten voor de leden binnen de regio gericht op vakinhoudelijke 
onderwerpen of gericht op saamhorigheid van de leden. 

Artikel 5:



Minimaal één keer per jaar wordt een gezamenlijk regiocoördinatoren overleg gehouden voor onderlinge 
afstemming en klankbord voor het bestuur. Dit overleg staat onder leiding van een daartoe aangewezen 
bestuurslid. 

Artikel 6:

De oproepen tot de regiobijeenkomsten zullen minstens twee weken van tevoren met opgave van de te 
behandelen punten aan de leden van die regio worden verzonden. De regiocoördinator brengt van de 
gehouden bijeenkomsten schriftelijk verslag uit aan het bestuur. 

Artikel 7:

De vereniging kan bijdragen in de organisatiekosten van de regio’s voor het behalen van de doelstellingen van 
de vereniging. De gevraagde bijdrage wordt vastgesteld door het bestuur op verzoek van de regiocoördinator 
middels een onkostenspecificatie. 

Artikel 8:

Aanmeldprocedure nieuwe leden:

- aanmelden lidmaatschap bij het secretariaat die de eerste controle uitvoert
- secretariaat stuurt aanmelding met bevindingen door naar voltallig bestuur
- bestuur vraagt informatie op bij betreffende regiocoördinator
- bestuur beslist over toelating en lidmaatschapstype
- bestuur geeft toelatingsbesluit met informatie door aan secretariaat
- secretariaat verzorgt de inschrijving in ledenbestand of verstuurd de afwijzing
- secretariaat verstuurt welkomstbrief aan lid met informatie, welkomstpakket en verzoek 
  machtiging incasso
- nieuwe leden vermelden in JOZ

Artikel 9:

De leden zijn verplicht hun contributie te betalen vóór 1 april. Over de bijdrage van de donateurs zal in de 
maand januari worden beschikt via automatische incasso.

De penningmeester van het bestuur is verplicht de ontvangen gelden, met inachtneming van het gestelde in 
artikel 6 van het huishoudelijk reglement, ten name der vereniging te beleggen op zodanige wijze en in 
zodanige waarden als door het bestuur te bepalen.

De waarden (effecten) der vereniging moeten door hem bij een solide bankinstelling, ten genoegen van het 
bestuur, in bewaring worden gegeven op naam der vereniging. Bij het in bewaring geven moet de bepaling 
worden gemaakt, dat voor het opvragen van die gelden behalve de handtekening van de penningmeester ook 
die van de voorzitter vereist wordt.

Artikel 10:

Bij verandering van woonplaats en/of dienstbetrekking zijn de leden verplicht dit aan het secretariaat en 
regiocoördinator door te geven. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Artikel 11:



De leden, die voorstellen willen doen aan de vereniging, kunnen deze goed geformuleerd en gemotiveerd, 
minimaal één maand voor de eerstvolgende bestuursvergadering aan het bestuur doen toekomen. Het bestuur 
beslist over ingediende voorstellen.

Artikel 12:

De oproep tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering uitgeschreven door het bestuur, geschiedt aan de leden 
en regiocoördinatoren via e-mail en website drie weken voorafgaand aan de vergadering met vermelding van 
de agenda. 

Artikel 13:

Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin niet bij statuten of huishoudelijk reglement is voorzien.
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