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ALGEMEEN REGLEMENT KVMO VERSIE 17062014
Algemeen.
Artikel 1
Het algemeen reglement van de “Koninklijke Vereniging van Marineofficieren” is
vastgesteld door het hoofdbestuur op 17 juni 2014 conform het bepaalde in artikel 28
van de statuten van de vereniging.
Artikel 2
De statuten en het algemeen reglement staan ter beschikking van de leden op de
website van de vereniging (www.kvmo.nl). Op schriftelijk verzoek zal een lid na diens
toelating via een elektronisch communicatiemiddel een exemplaar van de statuten en het
algemeen reglement worden toegezonden.
Afdelingen
Artikel 3
1. De vereniging kent afdelingen waarbij de geografische ligging in beschouwing is
genomen.
2. Het bestuur van de afdeling is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel
23 van de statuten.
3. Voor de leden is de postcode van de woonplaats bepalend voor de afdeling waartoe
het lid geacht wordt te behoren.
4. De vereniging kent in Nederland de afdeling Noord (eerste twee cijfers postcode 10
t/m 20 en 82 t/m 99), de afdeling Midden (eerste twee cijfers postcode 21 t/m 27,
34 t/m 42 en 50 t/m 81) en de afdeling Zuid (eerste twee cijfers postcode 28 t/m
33 en 43 t/m 49).
5. In het buitenland geplaatste of woonachtige leden vallen onder het hoofdbestuur,
met uitzondering van degenen die in het Caraïbisch gebied geplaatst of woonachtig
zijn. Zij maken deel uit van de afdeling Caraïbisch gebied.
Groepen
Artikel 4
1. Wanneer een voldoende aantal leden een gemeenschappelijk belang, dat niet
afdelingsgebonden is, in de vereniging aan de orde wil stellen, kan het
hoofdbestuur een werk-, studie- dan wel sportgroep instellen.
2. Het hoofdbestuur stelt bij de oprichting regels op voor het functioneren van die
groep en treft zo nodig een regeling voor de materiële ondersteuning.
3. De leden van een aldus ingestelde groep kiezen uit hun midden een voorzitter en
een secretaris welke functies gelijktijdig met de groepsactiviteiten beëindigd
worden.
4. De besluiten van een groepsvergadering worden aan het hoofdbestuur
gerapporteerd, welke de daarop al dan niet genomen acties aan de groep
(schriftelijk) meedeelt.
Leden
Artikel 5
Ten aanzien van het gestelde in artikel 6, lid 3 van de statuten kan het hoofdbestuur
slechts in zeer bijzondere gevallen van deze normstelling afwijken. De voorgestelde
personen dienen door hun werk (voormalige werkzaamheden) een speciale binding te
hebben met de Koninklijke Marine.
Artikel 6
1. Bij besluit van de 99e Algemene Vergadering d.d. 13 juni 2013 te Amsterdam, met
instemming van drie vierde meerderheid van uitgebrachte stemmen in
overeenstemming met artikel 26, lid 3 van de Statuten wordt artikel 6, lid 7 van de
Statuten, aangaande toekenning van het erevoorzitterschap, buiten werking gesteld

2

2.

tot het moment dat de eerstvolgende statutenwijziging is vereist. Dit besluit is
genomen vanwege de aanzienlijke notariskosten bij het verlijden van de statuten.
Artikel 6, lid 7 van de Statuten wordt tot de eerstvolgende statutenwijziging
vervangen door hetgeen in artikel 7 van het Algemeen Reglement is opgenomen.

Artikel 7
Het erevoorzitterschap kan door het hoofdbestuur worden aangeboden aan:
1. Officieren bij het beroepspersoneel van de Krijgsmacht die zijn aangesteld bij de
Koninklijke Marine of bij de Koninklijke Marine Reserve.
2. Gewezen officieren van de Koninklijke Marine.
3. Personen die op andere wijze een sterke binding hebben met de Koninklijke Marine
en de doelstellingen van de vereniging.
Artikel 8
Procedure toekenning erevoorzitterschap:
1. Een voordracht voor het erelidmaatschap moet schriftelijk worden ingediend bij het
hoofdbestuur. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve
argumenten.
2. Het hoofdbestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat voldoet.
3. Wanneer het bestuur unaniem akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de
notulen van de hoofdbestuursvergadering vastgelegd.
4. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt het bestuursvoorstel aan de
leden voorgelegd.
5. Wanneer de Algemene Vergadering het voorstel bekrachtigd wordt het
erelidmaatschap door het hoofdbestuur uitgereikt.
6. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk
geïnformeerd.
Artikel 9
Binnen vier dagen nadat het hoofdbestuur een lid heeft voorgedragen voor ontzetting,
ingevolge het gestelde in de statuten in artikel 8, lid 6, stelt het hoofdbestuur betrokkene
in kennis per aangetekende brief. Gelijktijdig geeft het hoofdbestuur hiervan kennis in
een vertrouwelijk schrijven aan alle afdelingsbesturen.
Contributie
Artikel 10
1. De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld op voorstel
van het hoofdbestuur.
2. De contributieheffing zal kostendekkend zijn en gebaseerd zijn op de herziene
begroting voor het komende begrotingsjaar.
3. Door het hoofdbestuur kan worden bepaald dat aan een lid dat niet binnen vier
maanden gevolg heeft gegeven aan een hem door de penningmeester hoofdbestuur
toegezonden aanmaning tot betaling van contributie, geen periodieken of andere
van de vereniging uitgaande mededelingen of bescheiden meer zullen worden
toegezonden. Van dit besluit stelt het hoofdbestuur het betrokken lid schriftelijk in
kennis. Tevens zal het hoofdbestuur het betrokken lid schriftelijk in kennis stellen
van haar besluit het lidmaatschap van de vereniging te beëindigen ingevolge het
gestelde in artikel 8 van de statuten.
Rechten van de Leden
Artikel 11
Functieomschrijving en zittingstermijn erevoorzitter:
1. De titel van erevoorzitter kan slechts worden toegekend indien betrokkene geen
bestuursfunctie binnen de KVMO uitoefent.
2. Er is maar 1 persoon tegelijk die de titel van erevoorzitter kan dragen.
3. Aan de functietermijn van erevoorzitter is een maximum termijn verbonden van 3
jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
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Het erevoorzitterschap kan te allen tijde door het hoofdbestuur worden ontnomen.

De erevoorzitter:
5. Treedt op als publieke promotor van het “maritiem militaire denken” in Nederland.
6. Bouwt het netwerk van de KVMO uit en versterkt in zijn of haar handelen vooral de
eerste twee doelstellingen van de KVMO.
Algemene vergadering
Artikel 12
De ter algemene vergadering aanwezige leden tekenen de presentielijst. Deze wordt
aangevuld met de namen van de leden die een schriftelijke machtiging hebben
afgegeven.
Artikel 13
De leden voeren slechts het woord met toestemming van de voorzitter, die tevens
bevoegd is een spreker om redenen van orde in de rede te vallen of hem het woord te
ontnemen.
Amendementen
Artikel 14
1. Amendementen op voorstellen opgenomen in de in artikel 17, lid 2, van de
statuten genoemde beschrijvingsbrief dienen het hoofdbestuur uiterlijk drie dagen
voor aanvang van de algemene vergadering te hebben bereikt.
2. Onderwerpen, die niet in de beschrijvingsbrief voorkomen, kunnen slechts bij
meerderheid van stemmen in behandeling worden genomen, mits zij uiterlijk drie
dagen voor aanvang van de algemene vergadering – buitengewone
omstandigheden voorbehouden – bij het hoofdbestuur schriftelijk worden
ingediend.
3. Amendementen, welke voortvloeien uit de discussie op de algemene vergadering,
kunnen, indien zij voldoende overzichtelijk zijn, aldaar ter tafel worden gebracht,
met inachtneming van het gestelde in artikel 17, lid 3, van de statuten.
Hoofdbestuur
Artikel 15
Het hoofdbestuur komt tenminste zesmaal per jaar bijeen. Besluitvormende
vergaderingen van het hoofdbestuur kunnen slechts plaatsvinden indien tenminste de
helft van de hoofdbestuursleden aanwezig is. Ieder hoofdbestuurslid brengt een stem uit.
Afwezige leden kunnen vooraf schriftelijk hun stem kenbaar maken.
Artikel 16
Met inachtneming van hetgeen ten aanzien van de taken van het hoofdbestuur in de
statuten is bepaald, stelt het hoofdbestuur voor haar leden een taakverdeling vast, een
en ander met dien verstande dat:
a. de taak van de voorzitter, naast de bij statuten vastgestelde taken, in ieder geval
bevat het geven van de dagelijkse leiding aan de vereniging;
b. de taak van de secretaris in ieder geval bevat het geven van leiding aan het
secretariaat;
c. de taak van de penningmeester in ieder geval bevat de verantwoordelijkheid voor
het voeren van een deugdelijke financiële verantwoording en het dagelijks beheer
van de eigendommen van de vereniging;
d. de taak van de vicevoorzitter in ieder geval bevat het bij diens ontstentenis
vervangen van de voorzitter;
e. een der leden van het hoofdbestuur in het bijzonder wordt belast met de belangen
van de postactieve leden;
f. een der leden van het hoofdbestuur in het bijzonder wordt belast met de belangen
van de jongere leden;
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g. een der leden van het hoofdbestuur in het bijzonder wordt belast met de belangen
van de elders actieve leden;
h. een der leden van het hoofdbestuur in het bijzonder wordt belast met de
(individuele en collectieve) belangenbehartiging van de leden.
Artikel 17
1. Het hoofdbestuur draagt zorg dat in de beschrijvingsbrief een lijst met kandidaten
voor het hoofdbestuur is opgenomen.
2. Nadat in de beschrijvingsbrief de kandidaatstelling door het hoofdbestuur is
bekendgemaakt, worden eventuele tegenkandidaten zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk drie dagen voor aanvang van de algemene vergadering, schriftelijk aan
het hoofdbestuur opgegeven.
3. Indien bij benoeming van een voorzitter en van leden van het hoofdbestuur een
gelijk aantal kandidaten is gesteld als er vacatures zijn, dan worden die
kandidaten benoemd en heeft er geen stemming plaats.
Afdelingsbestuur
Artikel 18
1. Het afdelingsbestuur is belast met het behartigen van de belangen van haar leden
bij het hoofdbestuur.
2. Met inachtneming van hetgeen ten aanzien van de taken van het afdelingsbestuur
in de statuten is bepaald, stelt het afdelingsbestuur voor haar leden een
taakverdeling vast.
3. Leden van een afdelingsbestuur moeten als regel geplaatst (actief-dienend) of
woonachtig (niet actief-dienend) zijn binnen de geografische ligging van
betrokken afdeling.
4. Het afdelingsbestuur dient, naar regelen door de penningmeester van het
hoofdbestuur vast te stellen, jaarlijks voor 15 februari verantwoording af te
leggen over de haar voor het voorafgaande jaar toegewezen geldmiddelen van de
vereniging.
Commissie van onderzoek
Artikel 19
Op de algemene vergadering brengt de commissie, bij monde van een van haar leden,
verslag uit over de bevindingen bij het onderzoeken van de rekening en verantwoording.
Indien geen van de commissieleden ter vergadering aanwezig kan zijn, is de commissie
gehouden het hoofdbestuur tijdig voor de algemene vergadering schriftelijk mededeling
te doen van de bevindingen. Deze mededeling wordt in de algemene vergadering bij de
rekening en verantwoording overlegd.
Adviseurs
Artikel 20
1. Het hoofdbestuur kan adviseurs – permanent en ad-hoc – benoemen. Adviseurs
ontvangen dezelfde documentatie en informatie als de leden van het hoofdbestuur
en kunnen op uitnodiging van het hoofdbestuur hoofdbestuursvergaderingen
bijwonen.
2. Voor individuele belangenbehartiging kan het hoofdbestuur een juridisch adviseur
aantrekken.
Vertrouwelijke mededelingen
Artikel 21
Indien het hoofdbestuur het gewenst acht dan wel genoodzaakt is bepaalde
mededelingen als “vertrouwelijk” te behandelen, kan distributie daarvan beperkt blijven
tot leden van het hoofdbestuur c.q. leden van het hoofdbestuur en afdelingsbesturen.
Genoemde leden zijn gehouden aan het bewaren van het vertrouwelijke karakter van de
mededeling.
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Collectieve voorzieningen
Artikel 22
De leden van de vereniging kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van de collectieve
voorzieningen die de KVMO voor haar leden heeft afgesloten met bedrijven en
instellingen. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging zullen de hierbij
behorende kortingen van collectieve aansluiting vervallen.
Samenwerking met andere rechtspersonen
Artikel 23
1. De vereniging is sinds 13 december 1993 aangesloten bij de Centrale van
Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en
Instellingen.
2. De vereniging heeft sinds 1 juli 1996 een samenwerkingsovereenkomst met de
vereniging van Officieren en oud-officieren der Koninklijke Marine “Onderlinge
Bijstand”.
3. De vereniging maakt sinds 18 juni 2004 onderdeel uit van de Federatie van
Nederlandse Officieren en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie.
Slotbepaling
Artikel 24
Dit reglement treedt op 17 juni 2014 in werking en vervangt daarmee alle voorgaande
(en gewijzigde) reglementen van de vereniging. Over voorstellen tot wijziging van dit
reglement wordt beslist door het hoofdbestuur.

