HUISHOUDELIJK REGLEMENT
College van Orgeladviseurs Nederland

artikel 1 - afkortingen en begrippen
CvON College van Orgeladviseurs Nederland
LOTO Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur
artikel 2 - leden
De leden van het CvON zijn ofwel gewoon lid, ofwel niet-actief lid.
Een lid kan niet tegelijkertijd gewoon lid en niet-actief lid zijn.
artikel 3 - vereisten voor het gewone lidmaatschap
Een (natuurlijk) persoon kan worden toegelaten tot het gewone lidmaatschap van de vereniging mits hij of zij
in het bezit is van een LOTO-diploma. Dit laatste geldt niet voor zittende leden.
LOTO-studenten zijn als toehoorders welkom bij intervisie-bijeenkomsten en studiedagen.
artikel 4 - vereisten voor het niet-actieve lidmaatschap
Het niet-actieve lidmaatschap staat open voor CvON-leden die niet meer als orgeladviseur actief zijn.
artikel 5 - rechten en plichten van gewone en niet-actieve leden
1. Alle leden verplichten zich, zich te conformeren aan de statuten, reglementen en besluiten van de
vereniging.
2. De actieve leden verplichten zich tevens actief betrokken te zijn bij de vereniging.
3. De betrokkenheid van de actieve leden wordt gemeten aan de hand van een puntensysteem. Aan het eind
van elk kalenderjaar wordt het maximum aantal punten vastgesteld dat in het betreffende jaar behaald
had kunnen worden. De telling is als volgt:
a. Aanwezigheid bij een gehele ledenvergadering: 1 punt.
b. Aanwezigheid bij een gehele intervisie bijeenkomst: 2 punten
c. Aanwezigheid bij een door het CvON georganiseerde studiedag: per dagdeel 1 punt
4. Elk actief lid moet jaarlijks minimaal 50% behalen van het in dat jaar maximum aantal te verkrijgen
punten.
5. In een driejarige cyclus moet aan het einde het gemiddelde van de drie jaarlijks behaalde percentages
minimaal 70 % bedragen (bv jaar 1: 50%; jaar 2: 70%; jaar 3: 90%; 210/3 = 70%).
6. Nieuwe adviseurs kunnen per 1 januari van het jaar dat volgt op de start van hun lidmaatschap een eigen
driejarige cyclus opbouwen.
7. Het niet binnen een jaar nakomen van de verplichtingen ten aanzien van intervisie en
voorbereidingscommissie zoals beschreven in het document ‘intervisie van orgeladviseurs’, of het niet
behalen binnen de gestelde termijn van het als minimum gestelde percentage van het aantal punten kan
resulteren in ontzetting uit het lidmaatschap.
8. In omstandigheden van aantoonbare overmacht van individuele leden kan het bestuur bij artikel 5.7
anders beslissen.
9. Niet-actieve leden hoeven niet aan de verplichtingen onder 5.2 en 5.5 te voldoen.
10. Een niet-actief lid dat betaald advieswerk op zich neemt en/of een aanstelling als adviseur accepteert, zal
opnieuw aan de verplichtingen onder 5.2 en 5.5 moeten voldoen en weer als actief lid aangemerkt
worden.
artikel 6 – handelen in strijd met artikel 5.1
Het handelen in strijd met artikel 5.1, anders dan het bepaalde in 5.7, kan voor het bestuur aanleiding zijn, na
hoor en wederhoor toegepast te hebben, om naar gelang de ernst het betreffende lid een berisping te geven,
een schorsing van bepaalde duur op te leggen en tot slot het lid uit het lidmaatschap te ontzetten.

artikel 7 – geschillen
In geval van geschillen tussen leden zullen partijen deze proberen op te lossen met behulp van mediation.
Mocht dat niet baten, dan komt het opstarten van een klachtenprocedure in beeld en als laatste stap een gang
naar de rechter. De kosten die aan een dergelijk traject zijn verbonden zijn voor rekening van de partij die in
het ongelijk wordt gesteld.
artikel 8 - klachtenprocedure
1. Een klacht is alleen een klacht als deze als zodanig is benoemd en schriftelijk is ingediend bij het
bestuur.
2. Wanneer een klacht niet door het bestuur kan worden afgehandeld, moet de klacht worden doorgezet
naar een nieuw op te richten dan wel ad hoc externe klachtencommissie.
3. Zo lang er nog geen externe klachtencommissie is, kiest het CvON-bestuur een koers die op het geval is
toegespitst, en aantoonbaar rekening houdt met de belangen van zowel de adviseur(s) in kwestie als de
vereniging.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Gewijzigd en vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 29 maart 2021.

