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Verenigingsreglement Milieudefensiena wijzigingen aangenomen op de ALV van 10 december 2022
PREAMBULE
Dit is het enige en volledige reglement van Vereniging Milieudefensie (VMD). Dit reglementkomt in de plaats van voorgaande versies van het verenigingsreglement, hetafdelingsreglement en het directiestatuut, wier geldigheid hierdoor eindigt.
INLEIDING
Dit is het reglement van VMD dat waar nodig zaken vanuit de statuten verder uitwerkt. Destatuten stellen de kaders. Deze kaders hoeven niet alsnog in de reglementen herhaald teworden. In geval van tegenstrijdigheid zijn statuten leidend.
Het reglement is tot stand gekomen na een structuurwijziging van VMD, waarbij devoormalige directie bestuursverantwoordelijkheid heeft gekregen en het bestuur omgevormdis naar een Raad van Toezicht (RvT). In dit reglement wordt met “bestuur” verwezen naar hetdirectie-bestuur. Doel van deze wijziging is om de verantwoordelijkheid van handelen zo dichtmogelijk bij de uitvoerder te leggen en om de verantwoordingsstructuur zo helder eneenvoudig mogelijk te maken, zodat goede controle door de RvT en Algemene LedenVergadering (ALV) maximaal gefaciliteerd worden. Veel bepalingen uit het oude reglement zijnopgenomen in dit reglement. Voor focus, duidelijkheid en eenvoud zijn onnodige detailsweggelaten.
I – STRUCTUUR EN GOVERNANCE VMD
Artikel 1: het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een of meerdere directeur-bestuurders, die gezamenlijkverantwoordelijkheid dragen en onderling taken verdelen. Een van de directeur-bestuurders is formeel de voorzitter van het bestuur.2. Het bestuur rapporteert vier keer per jaar (en meer als dat nodig is) aan de RvT entwee keer per jaar (en meer als dat nodig is) direct aan de ALV.3. Bij het vaststellen van jaarplannen en begroting en de verantwoording hierover, wordtde betrokkenheid van RvT, ALV en vereniging in voorbereiding en besluitvormingvorm gegeven in een planvorming- en controle cyclus. Het bestuur betrekt devereniging en leden in ideeënvorming en evaluatie middels door haar in jaarplannenaan ALV voor te stellen instrumenten, zoals bijvoorbeeld enquêtes, discussieavonden,panels of adviesraden. Het bestuur publiceert de te volgen planvorming- encontrolecyclus voorafgaand aan elk kalenderjaar. De planvorming- en controlecyclusvan VMD voor 2022 is als voorbeeld in Bijlage I bijgevoegd.4. Niet tegenstaande de bevoegdheid van de ALV, staat het bestuur, daar waar het dedagelijkse gang van zaken betreft, onder directe aansturing van de RvT. De verenigingis de werkgever van de directeur-bestuurders, De RvT vervult deze rol uit naam vande vereniging.
Artikel 2: de RvT
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1. De RvT bestaat uit personen die strategisch, integraal (vanuit hun expertise) toezichthouden op het bestuur op basis van meerjarenplan, jaarplan, begroting, jaarcijfers,jaarverslag; en eventueel kwartaalcijfers en -verslagen en aanvullende strategischeinformatie als de RvT daarom vraagt of het bestuur daarop aandringt. Leden van deRvT zijn lid van Vereniging Milieudefensie.2. De RvT geeft vanuit haar expertise, indien nodig, advies aan het bestuur en leden.3. De RvT schakelt haar netwerk in en treedt in het netwerk van VMD op om doelen vanVMD te realiseren.4. Alle leden van de RvT spreken zonder last of ruggespraak.5. De RvT kent ten minste een voorzitter en penningmeester, die na voordracht van deRvT, door de ALV in functie benoemd worden. Uit haar midden benoemt de RvT deaudit- en remuneratiecommissie. Verder kent de RvT geen functies of portefeuilles,dat komt het bestuur en eventueel het managementteam van VMD toe.6. Conform de geldende wetgeving kan de Ondernemingsraad van de werkorganisatieMilieudefensie 1 lid van de RvT aandragen.7. De RvT zal, indien daartoe verzocht door Bestuur, werknemers of individuele leden,zich buigen over aangedragen mogelijke schendingen van het integriteitsbeleid vanhet Bestuur zelf en zich daarbij waar nodig laten adviseren.
Artikel 3: de leden en de ALV

1. De leden van VMD zijn allen gelijk en kunnen op die voet in de ALV democratisch hunspreek- en stemrecht gebruiken om het bestuur en de RvT te benoemen en (bijgekwalificeerde (twee-derde) meerderheid) te schorsen of te ontslaan, en om de(jaar)plannen en eventueel overige strategische plannen van het bestuur aan te nemen,te mandateren of te verwerpen.2. De ALV vindt tweemaal per jaar plaats, eenmaal bij het vaststellen van de plannen ende begroting en eenmaal bij het vaststellen van de jaarcijfers en het jaarverslag.3. Het bestuur rapporteert tijdens een ALV direct aan de ALV, waarbij de RvT op devoortgang toeziet en het bestuur en de leden adviseert tijdens de vergadering. Er isten behoeve van de organisatie van de ALV geen sprake van andere formele organenzoals een presidium.4. Een door de ALV verkozen Geschillencommissie biedt een escalatiemogelijkheid voorde leden van VMD. Zij adviseert de ALV.5. Leden kunnen zich in afdelingen/groepen rondom een gemeente of regio, thema ofcampagne organiseren. Een afdeling/groep is een officieel orgaan in hetverenigingsrecht, maar kent verder geen (verplichte) formele juridische structuur ofrechten anders dan vastgesteld in dit reglement in lid VII. Afdelingen en groepenbehoeven geen formeel bestuur. Zij regelen hun interne organisatie zelf.
Artikel 4: het werkveld

1. VMD kent drie niveaus van opereren: lokaal, nationaal en internationaal.2. Op elk van deze niveaus zal VMD activiteiten organiseren en zal zij inzicht verschaffenin plannen en resultaten.

II – LIDMAATSCHAP
Artikel 5: Algemeen
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Dit verenigingsreglement wordt met gewone meerderheid vastgesteld door de AlgemeneLeden Vergadering (ALV). Wijzigingen kunnen plaatsvinden door de ALV, mits sprake is vaneen quorum van 1% van de leden. Indien een quorum ontbreekt, kan een door de ALVaangenomen wijziging op de eerstvolgende ALV alsnog zonder quorum maar met twee-derdemeerderheid vastgesteld worden.
Elk kandidaat-lid wordt middels in jaarplannen vastgelegde wijze verwelkomd in de verenigingen ontvangt op verzoek de statuten en het verenigingsreglement, zodat het kandidaat-lid instaat is om zich goed te oriënteren op de doelstellingen en activiteiten van VerenigingMilieudefensie.
Het kandidaat-lidmaatschap kan elk moment van het jaar ingaan. Op de eerstvolgende 1e dagvan de maand, drie (3) volledige kalender maanden na registratie van het kandidaat-lidmaatschap wordt het kandidaat-lidmaatschap omgezet in een volwaardig lidmaatschap metalle bijkomende rechten en plichten, waaronder het stemrecht.
Artikel 6: Contributies en bijdragen
Leden zijn een (minimale) contributie verschuldigd gedurende de periode dat zij lid ofkandidaat-lid zijn. De leden zijn gerechtigd de contributie in termijnen te betalen.
Artikel 7: Opzegging, ontzetting, niet-toelating, beroep

1. Opzegging namens VMD en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door hetbestuur. Deze opzegging kan slechts schriftelijk geschieden met onderbouwing.2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan via het contactcentrum van VMD.Het stemrecht vervalt op het moment van opzegging. Het lidmaatschap kanonmiddellijk door opzegging worden beëindigd indien van VMD of van het lidredelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.3. Van een besluit tot niet-toelating als lid, tot opzegging van lidmaatschap uit grondevan het zich schuldig maken aan discriminatoire uitlatingen, deelname aan/openlijksympathiseren met discriminatoire activiteiten/organisaties, zwaarwegendeschendingen van de gedragscode integriteit of andere gronden waardoor redelijkerwijsniet van VMD gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en vanontzetting wanneer een Lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van deVereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt, staat debetrokkene beroep open op de ALV.4. Van het desbetreffende besluit wordt de betrokkene binnen veertien dagen nadiendoor het bestuur schriftelijk kennisgegeven, zulks onder opgave van de redenendaarvan.5. Het beroep dient binnen een maand na ontvangst van de desbetreffende kennisgevingbij het bestuur te worden ingesteld.6. Voor zover het een lid betreft, is deze gedurende de beroepstermijn en hangende hetberoep geschorst.7. Het desbetreffende lid heeft het recht te worden gehoord door de ALV.8. De ALV kan een commissie instellen tot onderzoek en advies inzake het beroep en degronden waarop de niet-toelating, opzegging of ontzetting heeft berust.
Artikel 8: Privacy-regelgeving
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Milieudefensie heeft de wijze waarop zij omgaat met de persoonsgegevens van haar leden (enkandidaat leden) in haar privacyverklaring beschreven. Zij houdt zich hierbij aan de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden. De laatsteversie van de privacyverklaring is te raadplegen op de website van Milieudefensie.
III – ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 9: Voorzitterschap
Zie artikel 12 van de statuten: Het bestuur draagt zorg voor:

1. Het voorzitterschap en het secretariaat van de ALV.2. Het versturen van de agenda en de vergaderstukken aan de leden die zich voor deALV hebben aangemeld.3. De indeling van de agenda, het tijdschema en de dagorde na overleg met de RvT.4. De organisatorische voorbereiding van de ALV na overleg met de RvT.5. Het uitreiken van stemkaarten, stembiljetten, enz. aan stemgerechtigde deelnemersaan de ALV.6. Het benoemen van een stemcommissie.7. Het doen van een voorstel aan de ALV voor de afhandeling van de agenda.8. Een ordelijk verloop van de besluitvorming op de ALV.9. Het opstellen van notulen van de ALV en het toezenden daarvan aan de RvT.10. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur omtrent procedures,termijnen, enz. met betrekking tot de ALV.
Artikel 10: Oproeping en vergaderorde

1. De oproeping tot een ALV geschiedt op de wijze als in de statuten vermeld.2. Ieder lid dat zich voor het deelnemen aan de ALV heeft aangemeld, ontvangt totuiterlijk veertien dagen ervoor de agenda en de vergaderstukken, behoudens latereaanmelding. De notulen van de voorgaande ALV worden uiterlijk tien weken na datumelektronisch aan de deelnemers toegezonden en zijn daarnaast bij VMD op te vragen.3. In een ALV mogen slechts besluiten genomen worden over onderwerpen, welke op deagenda voorkomen.4. Het bestuur bereidt de agendapunten voor en besluit na overleg met de RvT wat welen wat niet wordt geagendeerd en legt daarover verantwoording af aan de ALV.5. Tot uiterlijk twee maanden voor de datum van de reguliere ALV kunnen tenminste 15leden gezamenlijk een agendapunt met bijbehorende voorstellen indienen. Het bestuurdient deze aan de agenda toe te voegen en kan een preadvies geven.6. De voorzitter kan de debatten over enig onderwerp afsluiten, nadat zowel voor- alstegenstanders en het bestuur naar het oordeel van de voorzitter voldoendegelegenheid hebben gehad om uiting te geven aan hun mening.7. De ALV en stemmingen kunnen deels of geheel elektronisch (“online”) en gespreidover meerdere dagen plaatsvinden. Vorm en uitvoering van de vergaderorde wordenin de oproeping medegedeeld.8. Wanneer een lid een mededeling wenst te doen over een onderwerp, dat niet op deagenda voorkomt, dan wendt hij zich tot de ALV-voorzitter, die zal beslissen of enwanneer die mededeling aan de beurt zal komen.
Artikel 11: Moties en amendementen
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1. Een motie is een uitnodiging aan de ALV om zich over een bepaalde kwestie uit tespreken en/of het bestuur te verzoeken om iets te doen en of na te laten. Motiesdienen door 15 leden schriftelijk te zijn ondersteund.2. Moties dienen tot uiterlijk twee maanden voor de ALV bij het bestuur te wordeningediend.3. Een amendement is een voorstel aan de ALV om een ingediend voorstel te wijzigen.4. Amendementen dienen door 15 leden schriftelijk te zijn ondersteund.5. Amendementen dienen tot uiterlijk zes weken voor de ALV bij het bestuur te wordeningediend.6. Amendementen die van ondergeschikte betekenis zijn, slechts kleine veranderingenvoorstellen of zuiver redactioneel van aard zijn, worden zonder discussie op de ALV, inhet voorliggende vergaderstuk, hetzij overgenomen, hetzij niet verwerkt,overeenkomstig het daarbij vermelde voorstel van het bestuur. Amendementen diedoor het bestuur niet worden verwerkt in het voorliggende vergaderstuk worden tweeweken voor de ALV aan de leden bekend gemaakt door opname in de ALV stukken.7. Amendementen worden bij de vergaderstukken gevoegd met het advies van hetbestuur om het amendement over te nemen, of te verwerpen.
Artikel 12: Extra ALV
Ten minste 250 leden kunnen, met een schriftelijk verzoek aan het bestuur bevattende aanleidingen voorgestelde agenda en onderwerp(en) van besluitvorming, oproepen tot een extra ALV zoalsvastgelegd in de statuten. Degenen die de ALV bijeenroepen, leveren de stukken aan in overlegmet en bij het bestuur van VMD. Het bestuur draagt zorg voor adressering en verzending aande leden die zich voor deelname aan de ALV aangemeld hebben.
IV – VERKIEZINGEN
Artikel 13: kandidering

1. Alle leden hebben het recht zich kandidaat te stellen voor alle functies, die in ofnamens VMD worden vervuld, voor zover hen dit recht niet door de statuten en/ofreglementen wordt ontzegd.2. Organen waarvoor verkiezing of benoeming door de ALV plaatsvindt na voordrachtzijn: het bestuur, de RvT en de geschillencommissie. De RvT doet een voordracht,maar de ALV benoemt. In het geval van het tussentijds aantrekken van een nieuwedirecteur-bestuurder is het de RvT omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoeringtoegestaan een voorwaardelijke benoeming te doen, die aan de eerstvolgende ALV zalworden voorgelegd ter formele benoeming.3. Bij een vacature waar er geen sprake is van benoeming of voordracht door hetbestuur, RvT of anderszins, roept het orgaan dat bevoegd is tot advies, drie maandenvoor de ALV, leden op om zich kandidaat te stellen middels een advertentie op dewebsite en in het eerstvolgende Down to Earth magazine Ieder lid kan zich kandidaatstellen voor deze functies. Een sollicitatiecommissie (samengesteld door het orgaandat bevoegd is tot advies) stelt zich op de hoogte van alle kandidaten en geeft eengemotiveerd advies aan de ALV. Kandidaten worden geïnformeerd over deaanbeveling en krijgen alvorens de bekendmaking van de kandidaten de keuze om dekandidatuur te handhaven of terug te trekken.4. Indien voor één of meer dan één functie meer dan één kandidaat gesteld is, zal de RvTstemgerechtigde leden in de gelegenheid stellen om te kiezen tussen de kandidaten
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voor deze functie of functies. De voorzitter van de RvT bepaalt binnen welke termijnstemmen kunnen worden uitgebracht.
Artikel 14: termijnen en schorsing

1. Leden van verenigingsorganen waarvoor verkiezing of benoeming plaatsvindt, tredenaf uiterlijk in de eerste ALV in het vierde jaar na hun (her)verkiezing, volgens een doorhet verenigingsorgaan op te maken rooster van aftreden. Door herverkiezing kan dezeperiode met nog eens aansluitend met eenzelfde periode verlengd worden. Na achtjaar kan niemand gedurende ten minste een jaar voor hetzelfde verenigingsorgaanverkozen of benoemd worden.2. Bij tussentijdse vacatures kan het betreffende verenigingsorgaan tijdelijk voorzien invervanging tot aan nieuwe verkiezing of benoeming op de eerstvolgende vergaderingvan de daartoe bevoegde instantie.3. Leden van verenigingsorganen kunnen worden geschorst door het betreffende orgaanof door de RvT; zij kunnen slechts van hun functie ontheven worden door het orgaandat hen verkozen of benoemd heeft. Een besluit tot ontheffing kan alleen genomenworden indien een gemotiveerd voorstel hiertoe afzonderlijk voor een vergadering vanhet bevoegde orgaan is geagendeerd. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteldvoorafgaande aan deze vergadering schriftelijk verweer te voeren en heeft tijdens devergadering het recht mondeling toelichting te verstrekken. Een schorsing, welke nietbinnen drie maanden gevolgd wordt door ontheffing, eindigt door verloop van dietermijn.4. Een besluit tot ontslag of schorsing van een bestuurder of lid RvT door de ALV vereisttwee derden van de uitgebrachte stemmen en een quorum. Als gevolg van eendergelijk besluit zal de bestuurder per direct uit de bestuurlijke verantwoordelijkhedenontheven zijn. De RvT zal, in het geval van ontslag, vervolgens over gaan tot hetafwikkelen van de arbeidsrechtelijke relatie van de vereniging en betreffendedirecteur-bestuurder.
Artikel 15: Stemmingen

1. De RvT wijst een stemcommissie aan, bestaande uit drie stemgerechtigde leden diegeen lid zijn van de RvT en die niet kandidaat staan voor een functie waarover op debetreffende vergadering gestemd wordt.2. De stemcommissie onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, vermeldthet aantal uitgebrachte ongeldige stemmen, berekent de uitslag en verstrekt deze aanhet bestuur, dat voor een spoedige bekendmaking zorgdraagt.3. De stemcommissie waarborgt het stemgeheim van de leden. Een uitgebrachte stem isgeldig indien het stemgerechtigde lid voor een functie niet meer dan één kandidaatheeft gekozen. Alleen stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan een stemming.4. Over personen kan schriftelijk, via een elektronisch communicatiemiddel of, indienvoor een plaats of functie in een verenigingsorgaan slechts één kandidaat beschikbaaris, bij acclamatie worden gestemd.5. Blanco stemmen tellen niet mee voor het bepalen van de uitslag van de stemming.Blanco stemmen tellen daarnaast wel mee voor een eventueel quorum.6. Over zaken wordt gestemd met behulp van een stemkaart, met handopsteken en/ofvia een elektronisch communicatiemiddel. Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan,tenzij ten minste één stemgerechtigd lid van de vergadering vraagt om hoofdelijke
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stemming. Onthoudingen tellen niet mee voor het bepalen van de uitslag van destemming.7. Bij meerdere vacatures in een verenigingsorgaan worden kandidaten bij blokstemminggekozen. Kandidaten die achtereenvolgens de meeste stemmen op zich hebbenverenigd zijn gekozen, tot het aantal te vervullen plaatsen bereikt is. Om in eenblokstemming gekozen te zijn, moet een kandidaat echter de volstrekte meerderheidvan het aantal uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd. Als ten gevolge vandeze bepaling niet alle vacante plaatsen vervuld kunnen worden, blijven deze bij eenbestuursverkiezing onvervuld; in alle andere gevallen vindt herstemming plaats tussende resterende kandidaten en zijn degenen met de meeste stemmen gekozen. Bij eengelijk aantal stemmen uitgebracht op twee kandidaten voor de laatst beschikbareplaats blijft die plaats onvervuld.
Artikel 16: Referendum

1. Het referendum is een schriftelijke stemming door de leden.2. Aan een referendum kunnen worden onderworpen alle besluiten van de ALV die alsonderwerp voor een referendum worden aangewezen door het bestuur of door deALV zelf.3. De ALV en het bestuur kunnen tot een referendum besluiten in de vergadering zelf nahet besluit van die vergadering of in de eerstvolgende vergadering. Het bestuur kanbovendien binnen dertig dagen na die vergadering tot een referendum besluiten mitshet bestuur zich, in die vergadering, het recht heeft voorbehouden een referendum tedoen plaatsvinden en zulks aan de vergadering heeft medegedeeld. In dit laatste gevalzal de ALV reeds drie leden voor de ad hoc commissie kunnen aanwijzen voor hetgeval het referendum doorgang zal vinden.4. Voor een besluit tot een referendum door de ALV is minimaal een aantal stemmennodig dat groter is dan het aantal stemmen dat vóór het aan een referendum teonderwerpen besluit is uitgebracht.5. Hangende de uitslag van een referendum wordt de uitvoering van het besluitgeschorst, met uitzondering van de reguliere voortzetting van activiteiten conform hetgeldende jaarplan en budget. Bij onduidelijkheid kan het bestuur deGeschillencommissie verzoeken de redelijke reikwijdte van schorsing vast te stellen.6. Een referendum wordt zo spoedig mogelijk gehouden en in ieder geval binnen driemaanden na het besluit tot het referendum. De uitslag wordt binnen vijf maanden nahet besluit tot het referendum, door het bestuur aan de leden medegedeeld. Hetreferendumbesluit treedt onmiddellijk na deze mededeling in werking.7. De ALV draagt de organisatie van een referendum en de vaststelling van de uitslag opaan een ad hoc commissie van vijf leden. Drie van hen worden door de ALV en tweevan hen door het bestuur benoemd. Als de ALV geen commissie instelt, wordt hetbestuur als zodanig geacht te zijn aangewezen.8. De informatie over (a) het oorspronkelijke voorstel en besluit, (b) de argumenten vóóren tegen het besluit dat aan een referendum wordt onderworpen, wordt bij hetreferendum aan de leden medegedeeld, zodanig dat hierover consensus bestaat bij dead hoc commissie. Indien geen consensus wordt bereikt zal de Raad van Toezicht deinformatie opstellen.9. Een referendum wordt schriftelijk en anoniem gehouden onder de leden van devereniging. De leden krijgen tenminste vier weken de tijd om te stemmen.10. Een lid dat blanco stemt of met een stem die niet voldoet aan de voorgeschrevenmogelijkheden, telt mee voor de vaststelling van het quorum; de stem wordt gerekend
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als zijnde “geen mening”.11. Leden kunnen via een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uitoefenen.12. De uitkomst van een referendum wordt geacht een voor de vereniging geldend besluitte zijn als ten minste een quorum (1%) van de leden heeft deelgenomen aan debeantwoording en de uitkomst door ten minste de helft van de deelnemende leden isgesteund. Daarnaast dient het aantal steunende leden groter te zijn dan het aantalleden dat vóór het oorspronkelijke besluit stemde.
V – COMMUNICATIE MET DE LEDEN
Artikel 17: communicatie en Down to Earth magazine

1. Het bestuur draagt zorgt voor regelmatige communicatie naar de leden over landelijke,internationale en lokale activiteiten.2. Tevens wordt leden de mogelijkheid geboden om met elkaar in contact te treden.3. VMD geeft Down to Earth magazine uit. Dit magazine wordt geredigeerd door deredactie, die verantwoording verschuldigd is aan het bestuur. De redactie maakt deeluit van het landelijk bureau.4. De leden van de Down to Earth redactie worden benoemd door het bestuur. Taken enverantwoordelijkheden van de redactie zijn vastgelegd in een redactiestatuut.5. Het bestuur erkent de beginselen van journalistieke vrijheid ook binnen de redactievan Down to Earth.
VI – COMMISSIES ENWERKGROEPEN
Artikel 18: werkwijze commissies en werkgroepen

1. De ALV en het bestuur kunnen commissies en/of werkgroepen instellen terondersteuning, ontwikkeling en uitvoering van het door de ALV vastgestelde beleid,alsmede ten behoeve van een bepaald project of onderwerp. Voorstellen voor hetvormen van een commissie of werkgroep kunnen worden gedaan door ieder lid vanVMD Milieudefensie.2. Werkwijze en organisatie worden bepaald door de commissies en werkgroepen zelf.3. Samenstelling en looptijd en tijdelijke werkgroepen en commissies worden bepaalddoor de werkgroepen en commissies zelf, tenzij de ALV of het bestuur anders heeftbepaald.4. Commissie en werkgroep hebben recht op coördinerende en ondersteunendewerkzaamheden van het landelijk bureau.5. De werkgroepen en commissies houden het bestuur en het orgaan dat hen heeftingesteld op de hoogte van de voortgang van hun werk.6. Een commissie of werkgroep die tijdens haar werkzaamheden extern namens VMDwenst op te treden, vraagt hiervoor goedkeuring aan het bestuur.
VII – AFDELINGEN/GROEPEN
Artikel 19: organisatie afdelingen/groepen

1. Het bestuur en leden kunnen afdelingen/groepen instellen.2. Een afdeling/groep kan in afstemming met het bestuur de bevoegdheid verkrijgen omactiviteiten onder de naam Milieudefensie te ontplooien, die passend zijn binnen het
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algemeen beleidsplan. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de goede naam enreputatie van Milieudefensie en kan gebruik van de naam aan voorwaardenonderwerpen.3. Afdelingen/groepen kunnen bestaan uit leden van Milieudefensie en niet-leden.4. Een afdeling/groep benoemt één contactpersoon die voor het bestuur het eersteaanspreekpunt is en eventuele post van het landelijk bureau ontvangt.
Artikel 20: afstemming acties afdelingen/groepen

1. Als afdelingen/groepen acties ondernemen met een provinciale, landelijke ofinternationale uitstraling, nemen ze hierover vooraf contact op met het bestuur enstemmen ze de activiteit af met het bestuur.2. Een afdeling/groep, die tijdens haar werkzaamheden extern onder haar VMDMilieudefensie naam (Milieudefensie met toevoeging plaatsnaam of regionaam) enmet gebruik logo wil optreden, draagt er zorg voor dat dit optreden past binnen de opdat gebied door VMD gekozen benadering en conform VMD beleid. Richtinggevendhiervoor zijn het algemene beleidsplan van VMD en de visies en standpunten zoalsuitgedragen in landelijke campagnes en vastgestelde beleidsplannen en gedragscode.Afdelingen hanteren de huisstijl.3. Indien bedoeld optreden betrekking heeft op een onderwerp waarover VMD (nog)geen standpunt heeft geformuleerd, legt de afdeling/groep het voorgenomenoptreden en de inhoud daarvan van tevoren voor aan het bestuur.4. Bij verschil van inzicht in standpunt, vormgeving en/of uitvoering van een activiteittussen bestuur en afdeling/groep, waarbij uiteindelijk geen overeenstemming bereiktis, of als het merk ‘Milieudefensie’ of haar goede naam in gevaar komt, beslist hetbestuur.
Artikel 21: facilitering afdelingen/groepen

1. Een afdeling/groep kan een beroep doen op de faciliteiten die bij het landelijk bureauaanwezig zijn. Jaarlijks stelt de ALV, middels het door het bestuur voorgesteldejaarplan, vast welke faciliteiten (inhoudelijk, organisatorisch, financieel, juridisch,overig) ten dienste worden gesteld aan afdelingen/groepen. Tevens worden op dezewijzen budgetten en de voor verlening toepasselijke (aanvraag-)criteria en proceduresvastgesteld.2. Een afdeling/groep kan aanspraak maken op een jaarlijkse financiële bijdrage vanuitVMD. Daarnaast kan de afdeling/groep financiële bijdragen aanvragen voor specifiekeacties. Budget, procedure en criteria worden door de ALV, middels het door hetbestuur voorgestelde jaarplan, vastgesteld.3. Over de toekenning van deze aanvragen beslist het Bestuur. Indien hieroveronenigheid bestaat kunnen geschillen voorgelegd worden aan de RvT die daaroverbeslist.4. Een afdeling/groep kan het bestuur verzoeken tweemaal per jaar binnen geldendprivacybeleid een lokale mailing te doen naar alle Milieudefensieleden en trouwedonateurs in de omgeving. Deze mailingen zijn bedoeld om activiteiten van de eigenafdeling/groep onder de aandacht te brengen en een eigen lokale actieve achterbanop te bouwen.5. Een afdeling/groep kan in samenspraak met het bestuur een eigen ruimte op hetdigitale veranderaarsplatform openen, die gekoppeld is aan het algemenemilieudefensie-veranderaarsplatform.
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6. Het bestuur kan in het voorgestelde jaarplan voorstellen doen tot het verschaffen vangratis abonnementen op Down to Earth magazine.7. Het bestuur draagt zorg voor de beschikbaarheid van landelijke actiematerialen dieafdelingen/groepen kunnen inzetten bij lokale activiteiten.
Artikel 22: juridisch optreden afdeling/groep

8. Een afdeling/groep kan door de VMD gemachtigd worden op te treden namens VMDbij het aanspannen van een juridische procedure. De afdeling/groep dient aannemelijkte maken dat aan het voeren van een dergelijke procedure geen, althans geenonaanvaardbare, financiële, inhoudelijke en publicitaire risico's voor VMD zijnverbonden en deze procedure ten dienste staat van de bredere strategie en missie vanVMD. Het bestuur beslist hierin.9. Bij het aanspannen van juridische procedures zoals omschreven in het vorige lid, kaneen afdeling/groep het bestuur verzoeken om inhoudelijke ondersteuning en eenfinanciële bijdrage van VMD. De toekenning hiervan is ter beoordeling aan hetbestuur. Jaarlijks stelt de ALV, middels het door het bestuur voorgestelde jaarplan,vast welke faciliteiten geboden worden. Tevens worden op deze wijzen budgetten ende voor verlening toepasselijke criteria en procedures vastgesteld.
Artikel 23: overige bepalingen afdelingen/groepen

10. De afdelingen/groepen worden door het bestuur bekend gemaakt op hetveranderaarsplatform.11. Indien gebruik wordt gemaakt van financiële ondersteuning voor een actie rapporteertde afdeling/groep binnen twee maanden na afronding van de actie aan het bestuurhoe de actie is verlopen en welk resultaat het heeft behaald.
VIII – OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 24: Openbaarheid van vergaderingen en stukken

1. In beginsel zijn alle vergaderingen voor leden van VMD toegankelijk. Uitzonderingenhierop vormen vergaderingen die gaan over personen, operationele acties enstrategische gevoelige zaken. In vergaderingen kunnen leden het woord voeren metinachtneming van de door de voorzitter van de vergadering te stellen regels. Slechtswanneer vertrouwelijke zaken ter sprake zullen komen, kan een vergadering, bijgemotiveerd besluit, de vergadering of een gedeelte van de vergadering beslotenverklaren.2. In beginsel zijn alle verslagen en vergaderstukken voor leden toegankelijk.Uitzonderingen hierop vormen vergaderstukken en verslagen die gaan over personen,operationele acties en strategische gevoelige zaken. Het bestuur kan besluiten dezestukken vertrouwelijk te verklaren.3. Bezwaren tegen dergelijke besluiten kunnen worden voorgelegd aan deGeschillencommissie.
Artikel 25: Verantwoordingsplicht



11

Personen die in of namens VMD een functie vervullen, zijn verantwoording schuldig aan hetorgaan dat hen heeft gekozen. De leden van de RvT en het bestuur zijn verantwoordingschuldig aan de ALV.
Artikel 26: Geschillencommissie

1. De geschillencommissie, die belast is met de uitvoering van het bepaalde in artikel 17van de statuten, bestaat uit drie leden.2. De leden van de geschillencommissie worden gekozen door de ALV, op advies van hetbestuur.
Artikel 27: Integriteitsbeleid en vertrouwenscommissie

1. Het bestuur draagt zorg voor een gepubliceerd integriteitsbeleid voor vereniging enwerkorganisatie, waarin normen en kaders alsmede procedures in geval van schendingworden vastgelegd.2. De RvT is een van de verenigingsorganen betrokken bij de uitvoering van hetintegriteitsbeleid.3. Het bestuur draagt zorg voor de benoeming van een onafhankelijkvertrouwenspersoon.4. Het bestuur zal, indien daartoe verzocht door werknemers of individuele leden, zichbuigen over aangedragen mogelijke schendingen van het integriteitsbeleid enuitvoering geven aan vastgesteld integriteitsbeleid en reglementen. Zij zal zich daarbijwaar nodig laten adviseren.
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5. BIJLAGE I: VOORBEELD PLANNING- EN CONTROLCYCLUS van VMD


