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Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 20 van de statuten van vereniging Netwerk 

Talent&Pro professionals (NTPP) 

Inleiding 
Het huishoudelijk reglement beperkt zich tot de beschrijving van zaken die niet al zijn beschreven in 
bestaande regelingen of in de statuten. Dit huishoudelijk reglement geldt voor de leden, natuurlijke 
personen die rechtstreeks lid zijn van het netwerk NTPP. 
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking per 01 januari 2017. 
 
Artikel 1: vaststellen voorstellen brief 

1. Het bestuur stelt voorafgaand aan onderhandelingen over een cao of een sociaal plan een 
concept brief op waarin zijn vervat de voorstellen en wijzigingen die de vereniging wenst 
door te voeren in de collectieve arbeidsovereenkomst resp. sociaal plan. 

2. Dit doet het bestuur uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan het aflopen van het sociaal plan 
of cao. 

3. Alle werknemers van Talent&Pro worden 1 maand voorafgaand aan de onderhandelingen, 
geïnformeerd over de inhoud van voornoemd concept en mogen daarop reageren op een 
door het bestuur aangegeven wijze. Zij hebben 2 weken de tijd hierop te reageren na 
ontvangst van het concept via de mail.  

4. Alleen leden van de vereniging hebben stemrecht ten aanzien van genoemd concept en zij 
stellen dit dus met een meerderheid van stemmen vast.  
 

Artikel 2: vaststellen resultaat cao onderhandelingen 
1. Een resultaat van de besprekingen over een cao of sociaal plan legt het bestuur met een 

positief, negatief of neutraal advies voor aan alle werknemers van Talent&Pro. 
2. Zij kunnen daarop reageren op een door het bestuur aangegeven wijze. 
3. Alleen leden van de vereniging hebben stemrecht ten aanzien van het resultaat en 

accepteren dit al dan niet met meerderheid van stemmen. 
 

Artikel 3: dienstverband Talent&Pro 
Lidmaatschap van het NTPP is enkel mogelijk voor personeelsleden van Talent&Pro. Bij het verliezen 
van deze status (door uitdiensttreding of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) vervalt 
het lidmaatschap van het NTPP automatisch.  
 
Het aanmeldingsformulier wordt door de secretaris van de NTPP vastgesteld en zal elk gegeven 
bevatten, dat voor een goede administratie nodig is. De gegevens zullen overeenkomstig de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Zo spoedig mogelijk na de beslissing van het 
dagelijks bestuur over de toelating als lid ontvangt betrokkene schriftelijk bericht.    
 
Artikel  4: toelating 
Bij de toelating wordt aan het lid een bewijs van lidmaatschap gestuurd, waarin de datum van 
aanvang van het lidmaatschap wordt aangegeven.   
 
Artikel  5: kennisgeving wijziging 
Leden dienen aan de secretaris van de NTPP schriftelijk kennis te geven van verhuizing en van elke 
wijziging van werkgever, respectievelijk van een wijziging die van belang is voor de toepassing van de 
contributietabel.   
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Artikel  6: opzegging door een lid 
Opzegging van het lidmaatschap door leden dient schriftelijk of per email (info@ntpp.nl) te gebeuren 
uiterlijk op de laatste dag van de maand. Het opzeggen van het lidmaatschap is maandelijks mogelijk 
en zal bij de start van de nieuwe maand ingaan. 
 
Artikel 7: opzegging, royement of schorsing door het bestuur  
Een besluit van het dagelijks bestuur tot opzegging van het lidmaatschap, royement of schorsing, 
wordt met redenen omkleed binnen acht dagen ter kennis gebracht van betrokkene. Mocht deze zich 
met dit besluit niet kunnen verenigen, dan staat beroep open bij het bestuur van de NTPP. Dit 
beroep dient schriftelijk, met redenen omkleed, bij het bestuur van de NTPP te worden ingediend, 
uiterlijk een maand na datum van de schriftelijke kennisgeving.     
 

FINANCIËN   

Artikel 8: contributie 
Het bestuur van de NTPP stelt jaarlijks de contributietabel vast en heeft de mogelijkheid om eenmaal 
per jaar de hoogte van deze contributie te wijzigen. Binnen de contributietabel wordt onderscheid 
gemaakt naar leden die al dan niet gebruik willen maken van individuele dienstverlening op het 
gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Daarnaast is het mogelijk om rechtsbijstand extra te 
verzekeren. 
 
De contributie is als volgt vastgesteld;  

 Lidmaatschap NTPP       €6,50/maand 
 
Aanvullende beschikbare rechtsbijstandverzekeringen: 

 Bijstand Werk & Inkomen      €7,50/maand 

 Bijstand Werk & Inkomen en consument & Wonen   € 15,25/ maand 
 
Het bestuur van NTPP heeft eens per jaar de mogelijkheid om de contributie aan te passen. 
Eventuele aanpassingen in de contributietabel vinden plaats per 1 januari van het desbetreffende 
kalenderjaar. Een onderdeel van de premies voor de aanvullende beschikbare 
rechtsbijstandverzekeringen zijn ondergebracht bij de Unie en Das Rechtsbijstand. Wanneer deze 
bijdrage vanuit deze instanties gewijzigd worden, zal deze wijziging evenredig doorgevoerd worden.  
 
Artikel 9: betaling lidmaatschap: 
De betaling van het lidmaatschap wordt ingehouden op het salaris bij Talent&Pro. Contante betaling, 
of betaling via andere wegen is niet mogelijk.  
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DAGELIJKS BESTUUR   

Artikel 10: samenstelling van het dagelijks bestuur: 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 5 deelnemers. De voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en 2 overige bestuursleden. Het dagelijks bestuur staat onder voorzitterschap van 
de voorzitter van het bestuur van de NTPP. Bij diens ontstentenis neemt de secretaris het 
voorzitterschap van het dagelijks bestuur van hem of haar waar.   
 
Het dagelijks bestuur kan taken geheel of gedeeltelijk delegeren aan medewerkers van Talent&Pro, 
waarbij de volledige verantwoordelijkheid bij het bestuur van de NTPP blijft.   
 
Artikel 11: benoemingsduur en herkiesbaarheid: 
De leden van het dagelijks bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn eenmaal 
herbenoembaar voor een kortere, gelijke of langere periode.  
 
De bestuursleden treden in functie (indien degene zichzelf verkiesbaar stelt) de dag na zijn verkiezing 
en treedt af aan het eind van de dag waarop de leden hebben besloten hem of haar te ontslaan of 
niet voor een nieuwe periode te benoemen.  
 
De bestuursleden worden overeenkomstig artikel 8 van de statuten benoemd, geschorst uit zijn of 
haar functie ontheven of ontslagen, door de leden en het bestuur. Een voordracht tot benoeming, 
herbenoeming, schorsing of ontslag van een voorzitter kan ook worden gedaan door ten minste een 
vierde deel van het aantal stemgerechtigde leden 
 
Artikel 12: invulling van de rollen binnen het dagelijks bestuur 
In de samenstelling van het dagelijks bestuur dienen minimaal 3 deelnemers ‘Pro’ te zijn volgens de 
algemene bepalingen van Talent&Pro. Binnen het dagelijks bestuur kan maximaal 1 lid uit de ‘Talent 
fase’ plaatsnemen. De invulling van het voorzitterschap vind bij voorkeur plaats door een collega die 
minimaal 4 jaar in dienst is bij Talent&Pro en kan niet ingevuld worden door een collega uit de 
Talentfase. 
 
Artikel 12.1: voorzitter  
De voorzitter heeft de algemene leiding van de NTPP en is de officiële woordvoerder van het NTPP. 
De voorzitter kan taken of delen daarvan delegeren aan leden van het dagelijks bestuur.   
 
Bij ontstentenis wordt de voorzitter waargenomen door de secretaris van het NTPP respectievelijk 
één van de andere leden van het dagelijks bestuur van het NTPP.  
 
Artikel 12.2: secretaris  
De secretaris verzorgt de verslaglegging van het bestuur en het netwerk, bereidt de vergaderingen 
voor en houdt de opvolging van de acties in de gaten.  

Taken van de secretaris: 
1.       de administratie en correspondentie en - indien van toepassing - de ledenadministratie; 
2.       de voorbereiding en het beleggen van alle vergaderingen; 
3.       het notuleren van alle vergaderingen; 
4.       het verschijnen van publicaties en periodieken; 
5.       het beheer van de eigendommen, geldmiddelen daarvan uitgesloten. 

 
Bij ontstentenis wordt de secretaris waargenomen door de voorzitter van de NTPP respectievelijk 
één van de andere leden van het dagelijks bestuur van de NTPP.  
 
 



5 
Huishoudelijk reglement NTPP 2017 

 
 
Artikel 12.3: penningmeester   
Een penningmeester vervult de functie van de persoon die de financiën van het netwerk beheert.  

Taken van de penningmeester: 
1. het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de stichting of vereniging 

en de boekhouding daarvan; 
2. het regelmatig, doch ten minste éénmaal per jaar, verslag uitbrengen van de financiële 

positie van de stichting of vereniging; 
3. het elk jaar opstellen van een begroting voor het komende stichtings- of 

verenigingsjaar; 
4. het meewerken aan het jaarlijkse verslag van een door het bestuur aangewezen externe 

registeraccountant en het jaarlijkse verslag van de financiële commissie (indien 
aanwezig). 

 
Bij ontstentenis wordt de penningmeester waargenomen door het overig bestuurslid van de NTPP 
respectievelijk één van de andere leden van het dagelijks bestuur van de NTPP.  
 
Artikel 12.4: overig Bestuurslid  
Naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn er binnen het dagelijks bestuur 2 
bestuursleden aanwezig. Deze bestuursleden nemen deel aan alle algemene vergaderingen van het 
bestuur. Zij hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming van het bestuur.  
 
Artikel 13: besluitvorming dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur kan rechtsgeldig besluiten wanneer minimaal drie leden van het dagelijks 
bestuur aanwezig zijn.   
 
Artikel 14: strategische plannen 
Het dagelijks bestuur toetst de door de bestuurder van Talent&Pro geformuleerde strategische 
plannen aan de lange termijn doelstellingen van het NTPP. 
 
Artikel 15: rooster van aftreden bestuur 
Het bestuur stelt het rooster van aftreden zodanig vast dat de continuïteit qua kennis en ervaring 
binnen het bestuur maximaal blijft.  
 
Artikel 16: overige taken bestuur: 

Het bestuur van de NTPP is verder belast met:  

a. de bespreking van de door de directeur voorbereide stukken voor de vergaderingen van de 

Bestuursraad en die voor het congres;  

b. het bepalen van de datum en vergaderplaats van een congres;  

c. het vormen van ad hoc werkgroepen, als daartoe de noodzaak blijkt;  

d. het toetsen van de producten- en dienstenportfolio en deze vervolgens ter goedkeuring 

voorleggen aan de Bestuursraad;  

e. het toetsen van het prijsbeleid van de secundaire producten aan gestelde kaders en 

prijsafspraken; 

f. het vaststellen van het marketing- en communicatiebeleid van het NTPP alsmede het 

formuleren van het gewenste corporate image en de huisstijl van het NTPP binnen de kaders 

van het strategisch plan en de meerjarenvisie, teneinde ervoor te zorgen dat het imago van 
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het NTPP en de marketing- en communicatie activiteiten op eenduidige wijze de visie 

onderstrepen;  

g. het fiatteren van marktonderzoek, binnen de kaders van het marketingplan en budget, 

teneinde ervoor te zorgen dat het NTPP altijd recente informatie heeft over haar positie en 

imago in de markt; i. het initiëren en beslissen omtrent het inschakelen van rechtshulp op 

het gebied van verenigingszaken, conform het strategisch plan en budget, teneinde ervoor te 

zorgen dat het NTPP optimaal wordt vertegenwoordigd betreffende juridische 

verenigingszaken.    

 
STEMMINGEN   

Leden hebben het recht om te stemmen over CAO gerelateerde onderwerpen, dit betreft 
bijvoorbeeld: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, leasereglement, amortisatie opleidingen, 
en andere Talent&Pro gerelateerde zaken.   
 
Artikel 17: noteren en tellen 
De stemming zal in principe digitaal zijn en stemmen zal minimaal 5 werkdagen mogelijk zijn, zodat 
iedereen de mogelijkheid heeft om zijn stem uit te brengen. Het bestuur zal de stemmen tellen en de 
uitslag bekend maken. Mocht het niet mogelijk zijn om digitaal te stemmen dan kan de voorzitter het 
besluit nemen om schriftelijk te stemmen. 
 
Artikel  18: stemmen  
Elke stemgerechtigde zal telkens één stem en bij schriftelijke stemming ten hoogste één 
volmachtstem uitbrengen. Bij schriftelijke stemming zijn degenen stemgerechtigd die de 
presentielijst hebben getekend; zijn zij tijdens de stemming niet aanwezig, dan wordt aangenomen 
dat zij blanco hebben gestemd.   
 
Artikel 18.1: stemming ten aanzien van personen 
Stemming over personen geschiedt digitaal of schriftelijk, tenzij ter vervulling van een vacature 
slechts één kandidaat is gesteld. In dit geval kan deze kandidaat bij acclamatie verkozen of 
aangesteld of benoemd of aangewezen worden.   
Indien bij stemming over personen geen meerderheid wordt verkregen volgt een nieuwe stemming 
over de twee kandidaten, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Volgt hieruit geen beslissing, 
dan beslist de voorzitter 
 
Een ondertekend stembriefje of een stembriefje dat een andere naam bevat dan die van de 
voorgestelde kandida(a)t(en) of dat een bijvoeging bevat, is ongeldig (bij schriftelijke stemming).   
 
Artikel 18.2: stemming ten aanzien van zaken 

Stemming over zaken geschiedt digitaal of schriftelijk. Indien bij stemming over een zaak geen 

meerderheid wordt verkregen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.   

Indien bij stemming over wijziging van de statuten of van het, op grond van de statuten vastgestelde 
reglement en/of over schorsing van de werkzaamheid van het NTPP of over haar opheffing niet de 
daarvoor vereiste meerderheid wordt verkregen, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.   
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RECHTEN LEDEN   

Artikel 19: advies en bijstand 
De leden van het NTPP hebben - in beginsel - recht op juridisch advies en/of op juridische bijstand, 
zulks op basis van het gekozen lidmaatschap.  
 
Artikel 20: communicatie 
Het NTPP deelt onder verantwoordelijke redactie van het bestuur nieuws en informatie. Het is de 
bedoeling dat de leden adequaat geïnformeerd worden over relevante sociaal-economische 
ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het NTPP. Nieuws en informatie wordt gedeeld op de 
website, per mail, netwerkbijeenkomsten en vergaderingen. Daarnaast is het dagelijks bestuur 
bereikbaar voor vragen en informatie.  
 
Artikel 21: SLOTBEPALING EN GESCHILLEN   
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij geschil ter zake de toepassing beslist het bestuur 
van het NTPP. Van deze beslissing staat binnen vier weken communicatie op de website of via een 
ander kanaal. 
 

 


