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Hoofdstuk I 
KIESREGLEMENT LEDENRAAD  

 
Artikel 1 Samenstelling van de kieskringen en de Le denraad 
1. Elk regiogebied vormt een kieskring (statuten, art. 14, lid 8 sub a). 
2. Uit elk regiogebied zijn drie leden van de Ledenraad afkomstig (statuten, art. 14, lid 1). 

De Ledenraad bestaat derhalve uit het aantal regiogebieden vermenigvuldigd met drie. 
 
Artikel 2 Actief en passief kiesrecht 
1. Alle leden zijn stemgerechtigd in hun kieskring, met uitzondering van hen voor wie een 

schorsing geldt (statuten art. 14, lid 8, sub d).  
2. Elk stemgerechtigd lid (uitgezonderd het partnerlid) kan zich kandidaat stellen in de 

kieskring waartoe het behoort (statuten art. 14, lid 4 en lid 8 sub c), mits het geen 
commerciële of andere belangen heeft die direct of indirect strijdig kunnen zijn met het 
belang van de vereniging of andere onverenigbaarheden zoals genoemd in artikel 14 lid 
4 van de statuten.  

 
Artikel 3 Kandidaatstelling  
1. Het bestuur stelt de periode van kandidaatstelling vast. Deze periode beslaat tenminste 

drie weken. Het bestuur stelt de leden hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte en 
publiceert het besluit op de website en in de officiële periodieke uitgave. 

2. De kandidaatstelling blijkt uit een schriftelijke verklaring die voorafgaand aan de 
verkiezing bij het verenigingskantoor is ingediend. Hierin verschaft de kandidaat de door 
het bestuur verlangde gegevens, zoals die blijken uit het  kandidatenformulier dat 
schriftelijk of per e-mail aan de leden is gezonden en tevens op de website van de 
vereniging is te downloaden. Uit de schriftelijke verklaring blijkt tevens dat de kandidaat, 
ingeval van verkiezing, akkoord gaat met de benoeming.  

3. De kandidaat dient de schriftelijke verklaring te ondertekenen en binnen de in lid 1 
bedoelde termijn aan het verenigingskantoor te doen toekomen. 

4. Een kiescommissie, bestaande uit drie personen, zijnde vertegenwoordigers van 
respectievelijk Ledenraad, managementteam en medewerkers, stelt vast of de 
kandidaatstelling voldoet aan alle inhoudelijke en procedurele eisen die zijn gesteld in de 
statuten, het huishoudelijk reglement en de met leden gecommuniceerde 
bestuursbesluiten ter zake. De kiescommissie doet haar bevindingen aan het bestuur 
toekomen, dat de kandidatenlijst per kieskring vaststelt. Een negatief besluit wordt 
binnen een week na sluiting van de kandidaatstellingsperiode schriftelijk of per e-mail 
aan de desbetreffende kandidaat gemeld. 

 
Artikel 4 Kandidatenlijst en informatie over de kan didaten 
1. Voor elke kieskring stelt het bestuur een kandidatenlijst vast, waarop de namen van de 

kandidaten in alfabetische volgorde staan vermeld.  
2. Het bestuur bepaalt welke informatie over de kandidaten aan de kiezers moet worden 

verstrekt. Het bestuur verzamelt deze informatie volgens het in art. 3, lid 2 van dit 
reglement gestelde. 

3. Binnen een periode van twee weken maakt het bestuur de kandidatenlijst en de 
informatie over de kandidaten openbaar door plaatsing op de website van de vereniging 
en via de officiële periodieke uitgave. 
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Artikel 5 Wijze van stemmen 
1. De verkiezing van de kandidaten vindt plaats per afzonderlijke kieskring met behulp van 

stembiljetten waarop de kandidaten van de desbetreffende kieskring in alfabetische 
volgorde zijn vermeld, overeenkomstig de in art. 4 lid 1 van dit reglement bedoelde 
kandidatenlijst. Het stembiljet gaat vergezeld van de relevante informatie per kandidaat, 
overeenkomstig het bepaalde in art. 4 lid 2 van dit reglement. Stemgerechtigden kunnen 
hun stem uitbrengen op één van de kandidaten.  

2. Het bestuur beslist of de stembiljetten en de relevante informatie schriftelijk, in digitale 
vorm of via de website worden aangeboden en voorts of de stemming schriftelijk of via 
de website plaatsvindt.   

3. De periode voor de stemming bedraagt vier weken. Op het stembiljet staat de uiterste 
datum vermeld waarop de stem kan worden uitgebracht. Stemming geschiedt in alle 
kieskringen in één periode, welke door het bestuur van te voren is vastgesteld. 

 
Artikel 6 Vaststelling van de uitslag 
1. Het bestuur stelt de uitslag van de verkiezingen vast binnen twee weken van de in artikel 

5 lid 3 van dit reglement bedoelde sluitingsdatum.  
2. Het bestuur maakt de uitslag openbaar op de website van de vereniging, nadat alle 

kandidaten persoonlijk zijn geïnformeerd. 
3. Bij het tellen van de stemmen worden de volgende regels in acht genomen: 
 a. indien op meer dan één kandidaat een stem is uitgebracht, is die stem ongeldig; 
 b. indien op geen kandidaat een stem is uitgebracht, wordt dit geacht een blanco stem 

te zijn. 
4. Bij het toewijzen van de zetels per kieskring gelden de volgende regels: 
 a. de kiescommissie rangschikt de kandidaten per kieskring op basis van het aantal 

uitgebrachte stemmen. Dit is de voorkeurslijst; 
 b. de eerste drie kandidaten op de voorkeurslijst krijgen een zetel in de Ledenraad 

toegewezen. De overige kandidaten worden in volgorde van het aantal verkregen 
stemmen geplaatst op een centrale reservelijst van alle kieskringen tezamen; 

 c. indien twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen heeft verkregen, beslist 
het lot over de volgorde op de voorkeurslijst en/of centrale reservelijst; 

 d. wanneer er binnen een kieskring geen drie kandidaten beschikbaar zijn op de 
voorkeurslijst dan wordt een kandidaat die geplaatst is op de hoogste plaats van de 
centrale reservelijst toegewezen aan deze (nog niet voltallige) kieskring; 

 e. indien er geen beroep kan worden gedaan op een kandidaat als bedoeld in sub d, 
dan blijft de vacature vacant met inachtneming van het minimum aantal leden van 
de Ledenraad van achttien (18). Indien (i) het aantal leden van Ledenraad minder 
dan achttien bedraagt, en (ii) na invulling van vacatures door reserveleden als in het 
vorige lid, het aantal leden van de Ledenraad eveneens minder dan achttien blijft 
bedragen worden tussentijdse verkiezingen gehouden. In dat geval vinden de 
tussentijdse verkiezingen alleen plaats binnen die kieskringen (regiogebieden) die 
met minder dan drie leden in de Ledenraad vertegenwoordigd zijn; 

  f. installatie van de Ledenraadsleden geschiedt binnen vier weken na de in lid 1 
bedoelde vaststelling van de uitslag. 

5. Indien het bestuur vanwege geconstateerde onregelmatigheden of om andere redenen 
geen uitslag kan vaststellen, doet zij hiervan verslag aan de Ledenraad met een 
vervolgvoorstel. Dit vervolgvoorstel behoeft goedkeuring van de Ledenraad. 
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Artikel 7 Tussentijdse vacatures 
1. Indien een Ledenraadslid zijn zetel vroegtijdig opgeeft of moet opgeven, wordt zijn of 

haar plaats ingenomen door een kandidaat die de hoogste plaats inneemt op de centrale 
reservelijst als genoemd in artikel 6 lid 4 sub b van dit reglement.  

2. Indien er geen beroep kan worden gedaan op een kandidaat als bedoeld in het vorige 
lid, dan blijft de vacature vacant met inachtneming van het minimum aantal leden van de 
Ledenraad van achttien (18). Indien (i) het aantal leden van Ledenraad minder dan 
achttien bedraagt, en (ii) na invulling van vacatures door reserveleden als in het vorige 
lid, het aantal leden van de Ledenraad eveneens minder dan achttien blijft bedragen 
worden tussentijdse verkiezingen gehouden. In dat geval vinden de tussentijdse 
verkiezingen alleen plaats binnen die kieskringen (regiogebieden) die met minder dan 
drie leden in de Ledenraad vertegenwoordigd zijn. 

3. Een vervanger als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt benoemd voor het nog 
resterende deel van de zittingstermijn van de Ledenraad. 

 
Artikel 8 Tussentijds aftreden 
Indien naar het oordeel van het bestuur blijkt dat een reeds zittend Ledenraadslid 
commerciële of andere belangen heeft die direct of indirect strijdig kunnen zijn met het 
belang van de vereniging, verzoekt het bestuur het desbetreffende Ledenraadslid zijn of haar 
zetel met onmiddellijke ingang ter beschikking te stellen. Indien het Ledenraadslid hieraan 
geen gehoor geeft, legt het bestuur een besluit tot gedwongen aftreding ter goedkeuring voor 
aan de Ledenraad. 
 

Hoofdstuk II 
ALGEMEEN REGLEMENT 

 
Artikel 9 Erelidmaatschap  
1. Tot erelid kunnen slechts leden van de NKC benoemd worden. 
2. Elk lid kan bij het bestuur schriftelijk een voorstel tot het benoemen van een ander lid tot 

erelid indienen. Een dergelijk voorstel moet vergezeld gaan van de redenen waarom een 
benoeming tot erelid wenselijk geacht wordt. 

3. Het bestuur beoordeelt het voorstel en besluit om het ingediende voorstel wel of niet 
voor te leggen aan de Ledenraad ter benoeming van het betreffende lid tot erelid.  

 
Artikel 10 Jaarlijkse contributie 
1. De jaarlijkse contributie (art. 7 lid 3) voor een verenigingsjaar is per één januari van dat 

jaar verschuldigd. De contributie voor de leden, bedoeld in artikel 4 lid 4 van de statuten, 
bedraagt 1/4 deel (afgerond naar boven op hele Euro's) van de contributie van de leden 
bedoeld in artikel 4 lid 3 van de statuten. 

2. Bij toelating tot het lidmaatschap vangt de verplichting tot het betalen van contributie aan 
op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand. 

3. De verschuldigde contributie in het jaar van inschrijving is een/twaalfde maal het aantal 
resterende hele maanden van het verenigingsjaar. 

4. Bij niet tijdige betaling zijn administratiekosten verschuldigd. 
5. Van het genoemde in dit artikel kan door het bestuur worden afgeweken in het kader 

van ledenwerfacties. 
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6. Een voorstel over de hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de Ledenraad. Na verkregen 
goedkeuring van zowel de Raad van Toezicht als de Ledenraad stelt het bestuur de 
hoogte van de contributie vast. 

 
Artikel 11 Eigen vermogen 
1. De NKC dient een minimaal eigen vermogen aan te houden dat van voldoende omvang 

is om in geval van afbouw van de NKC  de werknemers in dienst van de NKC ten minste 
een vergoeding te kunnen verstrekken volgens de wettelijke bepaling omtrent de 
vaststelling van de hoogte van de ontslagvergoeding, verhoogd met 50% van de vaste 
operationele lasten.  

2. De NKC mag een maximaal vermogen opbouwen ter grootte van 115% van de lopende 
verplichtingen incl. de jaarlast aan alle salarissen. Waar het verenigingsvermogen 
hierboven komt, is het de intentie om het meerdere aan de leden ten goede te laten 
komen. 

  
Artikel 12 De officiële periodieke uitgave 
1. Onder de officiële uitgave wordt verstaan het periodiek uit te geven 

verenigingsmagazine. 
2. Het verenigingsmagazine fungeert tevens als officieel mededelingenblad voor het 

overbrengen van bij statuten en reglementen voorgeschreven informatie aan de leden, 
tenzij daar op andere wijze in wordt voorzien.  

3. Voor het doen van overige bekendmakingen aan de leden maakt het bestuur in de 
eerste plaats gebruik van het verenigingsmagazine. 

4. Indien extra attentiewaarde is vereist, kan het bestuur besluiten tot het gebruik maken 
van andere communicatiemiddelen 

5. Naast het verenigingsmagazine, zullen de NKC-websites en / of overige mediakanalen 
zowel een zelfstandige als aanvullende rol vervullen.  

 
Artikel 13 De uitgave van het verenigingsmagazine 
1. Het bestuur treedt op als uitgever van het verenigingsmagazine en kan deze functie 

delegeren aan een of meer leden van het managementteam. 
2. Het verenigingsmagazine wordt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur in 

zijn hoedanigheid als uitgever vervaardigd en uitgegeven. 
3. Het verenigingsmagazine dient ter ondersteuning van het doel van de NKC zoals 

bedoeld in artikel 2 lid 1 van de statuten. 
4. In het verenigingsmagazine zullen advertenties worden opgenomen om de kosten van 

vervaardiging en verspreiding zoveel mogelijk te dekken. 
5. De uitgever bepaalt: 
 a. aan welke kwalitatieve norm het verenigingsmagazine moet voldoen; 
 b. de gemiddelde omvang van het verenigingsmagazine; 
 c. het advertentiebeleid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen niet commerciële 

advertenties van leden enerzijds en commerciële advertenties anderzijds; 
 d. het aantal keren dat het verenigingsmagazine jaarlijks verschijnt. 
6. Voor het waarborgen van de kwalitatieve inhoud van het blad is een redactie gevormd 

onder leiding van een hoofdredacteur, die ook verantwoordelijk is voor de eindredactie. 
7. Op voordracht van de redactie stelt de uitgever de redacteuren aan. De uitgever kan 

besluiten om een of meer redactieleden te bezoldigen. 
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8. Benoeming tot lid van de redactie staat ook open voor niet NKC-leden. 
 
Artikel 14 NKC-evenementen 
1. Het bestuur is belast met de organisatie van NKC-evenementen (landelijk, regionaal of 

academie). Het bestuur kan zich laten bijstaan door een lid van het managementteam, 
coördinator en/of uitvoeringscommissie. 

2. Een NKC-evenement is een met toestemming van het bestuur georganiseerde 
recreatieve activiteit, waarvan de duur in de tijd is beperkt tot maximaal één week. In 
overleg met het bestuur kan van deze periode worden afgeweken. 

3. Toegang tot NKC-evenementen is mogelijk voor leden, hun gezinnen respectievelijk de 
daarmee gelijk te stellen relaties en eventueel overige camperliefhebbers / 
belangstellenden. 

4. Het bestuur stelt de inschrijfregels vast. 
5. Het bestuur draagt zorg voor publicatie van de evenementen. 
6. Elk NKC-evenement dient kostendekkend te worden opgezet en uitgevoerd, tenzij het 

bestuur anders besluit. 
 
Artikel 15 NKC-reizen  
1. Een NKC-reis is een campergroepsreis met toestemming van het bestuur en onder 

auspiciën van de NKC georganiseerde of door haar bij derden ingekochte en onder 
voorwaarden van de NKC uitgevoerde reis.  

2. De voorwaarden alsmede uitvoeringsrichtlijnen zijn vastgelegd in het  reglement 
‘Algemene Voorwaarden NKC Camperreizen’. Dit reglement wordt vastgesteld door het 
bestuur. 

3. Het bestuur draagt zorg voor publicatie van de NKC-reizen. 
4. Elke NKC-reis dient te worden opgezet en uitgevoerd zonder winstoogmerk. 
5. Voor het waarborgen van de kwalitatieve inhoud van de reizen is een projectgroep 

reizen (klankbordgroep) gevormd onder leiding van het bestuur of een door hem 
aangewezen kantoorcoördinator. 

 
Artikel 16 Sponsoring  
1. Onder sponsoring wordt verstaan: ‘Steunverlening in geld of op geld waardeerbare 

zaken aan de NKC, veelal met reclamedoeleinden ten behoeve van de sponsor.’ 
2. Het besluit om ten behoeve van specifieke evenementen, zijnde alle activiteiten die 

namens de vereniging NKC -zowel landelijk als regionaal- worden georganiseerd, 
gebruik te maken van sponsorgelden, wordt uitsluitend genomen door het bestuur van 
de NKC, op basis van een vooraf ingezonden schriftelijk verzoek door de organisator. 

3. Indien besloten wordt om van sponsorgelden gebruik te maken, wordt vooraf door de 
NKC een tegenprestatie geformuleerd, die binnen de mogelijkheden respectievelijk de 
reglementaire beperkingen van de NKC moeten blijven. Het fungeren als sponsor kan 
nimmer automatisch invloed hebben op de redactionele omvang en de redactionele 
inhoud van het verenigingsmagazine. 

4. De overeengekomen tegenprestatie wordt vooraf schriftelijk door de NKC aan de 
sponsor meegedeeld middels een overeenkomst. 

 
Artikel 17 Arbeidsvoorwaardenreglement 
Het bestuur stelt een arbeidsvoorwaardenreglement voor personeel op. Voor het beëindigen 
van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een 
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kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of 
voorwaarden danwel het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk 
aantal werknemers tegelijkertijd behoeft het bestuur goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
 
Artikel 18 Vertrouwenspersoon 
1. In geval van ongewenst gedrag en elke andere handeling van een groep of van een 

individu, gericht tegen een vrijwilliger(s) of personeelslid(leden) of degene(n) die deze 
handelingen als ongewenst ervaren, kan men terecht bij een vertrouwenspersoon. 

2. De vereniging streeft ernaar een externe vertrouwenspersoon te hebben.  
3. De vertrouwenspersoon wordt benoemd door het bestuur. 
4. De vertrouwenspersoon is belast met 
 a. het adviseren van klagers met betrekking tot het indienen van een verzoek om 

bemiddeling of het indienen van een klacht. 
 b. het bemiddelen tussen klager en aangeklaagde indien beide partijen daarom 

vragen. 
 c. het bieden van steun aan de klager tijdens een klachtprocedure. 
 d. het verrichten van nazorg. 
 e. het adviseren van het bestuur inzake de gegrondheid van een klacht en de 

eventueel te nemen maatregelen. Indien een bestuurder zelf betrokken is in de 
zaak, wordt deze taak overgenomen door een van de overige bestuursleden. Zijn er 
geen andere bestuursleden dan wordt deze taak overgenomen door de voorzitter 
van de Raad van Toezicht.  

 f. De vertrouwenspersoon kan met instemming van de klager afzonderlijk optreden. 
 g. Een 'reglement vertrouwenspersoon' kan nadere regels stellen inzake de 

vertrouwenspersoon. Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur en behoeft 
de goedkeuring van Raad van Toezicht. 

 
Artikel 19 Regio’s  
1. De NKC kent regio’s zonder rechtspersoonlijkheid. Een voorstel over de (wijziging van) 

begrenzingen van de regio's wordt door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Ledenraad. Na verkregen goedkeuring van de Ledenraad stelt het bestuur de 
begrenzingen vast. Vaststelling van de grenzen vindt plaats middels het aangeven van 
de postcodes. 

2. Elk lid van de vereniging is op basis van zijn woonplaats bij een regio ingedeeld.  
 
Artikel 20 Teams, commissies en werkgroepen  
1. Het instellen van vaste dan wel ad hoc commissies, teams of werkgroepen (verder te 

noemen ‘teams’), geschiedt door het bestuur (met uitzondering van de in dit reglement in 
art. 3 lid 4 genoemde kiescommissie voor de Ledenraad, de ter ondersteuning van de 
werkzaamheden van de Raad van Toezicht in te stellen commissies en de in artikel 7 lid 
4 van het Reglement Raad van Toezicht genoemde benoemingscommissie voor de 
voordracht van een lid van de Raad van Toezicht). 

2. Teams werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur en zijn gelieerd aan een 
kantoormedewerker. 

3. De vrijwilligers (teams) geven onder supervisie van het kantoor (kantoorcoördinatoren) 
gezamenlijk invulling aan de uitvoering van het beleid.  
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Artikel 21 Positie vrijwilligers 
1. Operationele vrijwilligers en hun eventuele partners zijn NKC-leden die op meer dan ad 

hoc basis actief zijn binnen de vereniging. Van operationeel actieve leden wordt een 
overzicht bijgehouden onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

2. Het bestuur draagt zorg voor betrokkenheid van vrijwilligers bij de voor hen relevante 
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering door het instellen van daartoe geëigende 
organen. Daarbij valt te denken aan onder meer de projectgroep Evenementen, een 
reisbegeleidersvergadering, een klankbordgroep reizen, een projectbureau 
camperplaatsen, een projectgroep campercontact, en een redactie 
verenigingsmagazine. Ieder geëigend orgaan heeft een kantoorcoördinator, 
aangewezen door het bestuur. 

3. Het bestuur stelt voor de redactie verenigingsmagazine een redactie of mediastatuut 
vast. Dit statuut behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

4. Bestuur en kantoorcoördinatoren dienen vrijwilligers actief en vroegtijdig te voorzien van 
alle informatie die voor hen van belang is.  

5. Indien specifieke belangen van vrijwilligers in het geding zijn, zoals de voorwaarden 
waaronder zij hun werk uitvoeren en de onkostenvergoeding die zij ontvangen, dienen 
wijzigingen zonder voorbehoud voorafgaand aan de definitieve besluitvorming voor 
inspraak aan de vrijwilligers te worden voorgelegd. 

6. De coördinatoren van de evenemententeams fungeren als woordvoerders van het 
evenemententeam ten overstaan van kantoorcoördinatoren en het bestuur.  

7. Het onderwerp ‘Positie vrijwilligers’ krijgt jaarlijks aandacht bij de opstelling van het 
bestuursverslag. 

8. De Vereniging verplicht zich om ten behoeve van haar vrijwilligers verzekeringen af te 
sluiten, opdat zij bij normaal handelen gevrijwaard blijven van kosten als gevolg van 
aansprakelijkheidsstellingen en ongelukken, in zoverre eigen verzekeringen deze 
schade niet afdekken.  

9. Het bestuur stelt een gedragscode voor vrijwilligers op. Deze gedragscode is een 
bestuurlijke aangelegenheid en behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

10. Het bestuur stelt een onkostenregeling voor vrijwilligers op.  
 

Hoofdstuk IV. 
SLOTBEPALING 

 
Artikel 22 Slotbepaling 
Het bestuur besluit in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 


