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Huishoudelijk Reglement  

BNS Crisp, Beroepsvereniging Nederlandse Stylisten 

Artikel 1  

Leden 

1. Conform het gestelde in de Statuten is het lidmaatschap persoonlijk. Een lid heeft 

toegang tot diensten die door de BNS Crisp worden aangeboden conform basis 

lidmaatschap, volledig lidmaatschap, docent lidmaatschap en studenten lidmaatschap. 

2. Het lidmaatschap is in principe voor onbepaalde tijd.  

3. Leden zijn verplicht elke wijziging in gegevens die relevant is voor het lidmaatschap en/of 

contributie binnen 14 dagen na wijziging door te geven aan de vereniging (administratie). 

4. Aangesloten leden hebben een registratie bij de Kamer van Koophandel, zijn in 

loondienst of zijn student.  

5. Bij commerciële opdrachten werkt BNS Crisp conform de regelgeving van de 

belastingdienst. 

6. Leden respecteren het intellectuele eigendom met de bijbehorende rechten (materiaal, 

titels en thema’s) van haar collega’s en van andere bedrijven en individuen.  

7. Leden zullen handelen en spreken op een professioneel niveau en zullen de 

beroepsgroep niet door haar toedoen in diskrediet brengen.  

Artikel 2 

Bestuur  

1. Het bestuur neemt alle initiatieven welke nodig zijn ter voorbereiding van de bestuurs- 

en ledenvergaderingen en ter uitvoering van de door het bestuur en de algemene 

ledenvergadering genomen besluiten.  

2. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.  

3. Kandidaten voor het bestuur worden door het bestuur of door de leden voorgedragen.  

4. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaren. Zij zijn 

eenmaal terstond herkiesbaar (artikel 17 – Statuten). Door het bestuur wordt een 

rooster van aftreden gemaakt. Bij het maken van dit rooster, wordt er op toegezien dat 

steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.  

5. De voorzitter coördineert de taken en werkzaamheden van de leden van het bestuur, is 

verantwoordelijk voor de agenda van en geeft leiding aan de bestuursvergaderingen. 

Alsook en voor de samenstelling van het jaarverslag van de vereniging. 

6. Bij ontstentenis van de voorzitter worden diens taken overgenomen door de secretaris. 

Bij diens afwezigheid worden de taken overgenomen door de penningmeester. 
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7. De secretaris, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter draagt zorg voor de 

notulering van de bestuursvergaderingen en voor de bestuurscorrespondentie.  

8. De penningmeester, draagt zorg voor het financiële beheer en controleert de 

boekhouding van de vereniging. En levert de financiële input voor het jaarverslag. 

9. Het bestuur stelt uiterlijk twee maanden voor afloop van het boekjaar een begroting 

voor het volgende financiële jaar op.  

10. Het bestuur komt tenminste viermaal per jaar bijeen. De agenda en stukken van de 

vergaderingen worden, onder goedkeuring van de voorzitter van het bestuur, tenminste 

vier dagen voor de dag van de vergadering aan de bestuursleden toegestuurd. De 

notulen van elke vergadering worden door het bestuur in de eerstvolgende bijeenkomst 

vastgesteld. 

11. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat een conclusie geeft van de 

gehouden gedachtewisseling omtrent de verhandelde punten, van de genomen 

beslissingen en van de daaruit voortvloeiende opdrachten.  

12. Niet tot het bestuur behorende personen kunnen tot de bestuursvergadering worden 

toegelaten. Ten aanzien van punten waaromtrent hun oordeel wordt gevraagd, hebben 

zij een adviserende stem.  

13. De leden van het bestuur ontvangen een bestuursvacatie conform de vastgestelde 

begroting en kunnen aanspraak maken op vergoeding van reiskosten voor bijeenkomsten 

waar zij het bestuur vertegenwoordigen. Daarnaast worden de uitvoerende 

werkzaamheden van de bestuursleden in een freelance-overeenkomst vastgelegd. 

14. De functieomschrijving van de verschillende bestuursleden is op te vragen. 

15. Het bestuur evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar. 

Artikel 3  

Bureau 

1. Voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden stelt het bestuur 

bureaumedewerkers aan. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van het bureau 

berust bij het bestuur. 

2. Het bestuur stelt de werkzaamheden en de bijbehorende vergoedingen van de 

bureaumedewerkers vast. 

3. De functieomschrijving van de verschillende bureauleden is op te vragen. 

4. Het functioneren van de bureaumedewerkers wordt jaarlijks door het bestuur 

geëvalueerd. 

Artikel 4  

Commissies en werkgroepen  

1. Leden van commissies en werkgroepen worden, met uitzondering van de kascommissie, 

door het bestuur benoemd. Commissieleden worden benoemd voor een periode van drie 

jaren en zijn na afloop van hun benoeming eenmaal terstond herkiesbaar. 

2. Bezwaren van leden tegen het benoemen van commissie- of werkgroep leden kunnen 

schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

3. Bij het instellen van commissie of werkgroep zal het bestuur de taak, de bevoegdheden 

en de werkwijze bepalen. 

4. Werkgroepen worden door het bestuur ingesteld met een specifieke opdracht of voor 

een vooraf bepaalde duur. Na voltooiing van de opdracht rapporteert de werkgroep aan 

het bestuur, waarna het bestuur beslist of de werkgroep zal worden ontbonden. 
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5. Commissies worden ingesteld voor een periode van drie jaar en adviseren het bestuur op 

de beleidsterreinen waarvoor zij zijn ingesteld. Jaarlijks wordt aan de algemene 

ledenvergadering gerapporteerd over hun activiteiten en over de voorgenomen 

activiteiten in het volgende jaar. 

6. Commissies en werkgroepen moeten jaarlijks, uiterlijk drie maanden voor afloop van het 

kalenderjaar, een begroting indienen voor hun activiteiten in het volgende jaar. Het 

bestuur beslist of en in welke mate een budget wordt opgenomen in de begroting van de 

vereniging. Leden van commissies en werkgroepen kunnen in overleg aanspraak maken 

op vergoeding van reiskosten voor bijeenkomsten waar zij de vereniging 

vertegenwoordigen. 

7. Commissies en werkgroepen kunnen worden ontbonden door het bestuur. 

Artikel 5  

Kascommissie 

1. De commissie bestaat uit twee gewone leden, niet zijnde bestuursleden. 

2. De leden van de kascommissie worden door de algemene ledenvergadering 

benoemd voor een periode van twee jaar en zijn na afloop van hun benoeming direct her 

noembaar voor eenzelfde periode. Er is geen limiet aan het aantal periodes dat een lid 

van de kascommissie kan worden benoemd. 

3. De controletaken van de kascommissie betreffen: 

a. de door het bestuur opgestelde en door de accountant gecontroleerde jaarrekening 

van de vereniging; 

b. de inning van contributies; 

c. de gedane uitgaven en de daarvoor geleverde prestaties; 

d. de overeenstemming van de inkomsten en uitgaven van de vereniging met de door de 

ledenvergadering vastgestelde begroting; 

e. het beheer en de beleggingen van de financiële middelen van de vereniging. 

4. De kascommissie komt uiterlijk 6 weken voor de algemene ledenvergadering bijeen. 

5. De kascommissie rapporteert haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering. 

Artikel 6  

Verkiezingscommissie 

1. De verkiezingscommissie bestaat uit twee leden, twee bestuursleden en de voorzitter. 

2. De verkiezingscommissie heeft tot taak het opstellen van voordrachten voor vacatures in 

het bestuur en het opstellen van specifieke profielschetsen voor vacatures in het 

bestuur. De verkiezingscommissie houdt hierbij rekening met de door het bestuur 

opgestelde en de algemene profielschets voor een bestuurslid. 

3. Leden van de verkiezingscommissie worden benoemd door het bestuur en treden af op 

het moment dat het nieuwe bestuurslid is gekozen. 

4. De verkiezingscommissie kan het bestuur advies geven over het al dan niet her verkiezen 

van een bestuurslid. 
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Artikel 7 

Erelidmaatschap  

1. Volgens de Statuten Artikel 5.1 kent de vereniging een erelidmaatschap.  

2. Tot erelid kunnen worden benoemd natuurlijke personen die zich minimaal 5 jaar actief 

voor de vereniging hebben ingezet en bijzondere prestaties voor de vereniging hebben 

verricht.  

3. Het bestuur toetst of aan deze voorwaarden is voldaan. Het bestuur motiveert het 

besluit. 

4. Indien een erelid actief het beroep uitoefent gelden voor dit lid alle regels zoals 

opgesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

5. Indien het erelid niet meer actief is in het beroep, kan het erelidmaatschap blijven 

voortduren. Het erelid mag op geen enkele wijze de naam van de BNS  Crisp oneigenlijk 

gebruiken of in verband brengen met zaken die niet conform de richtlijnen en visie van 

de vereniging zijn.  

6. Een erelid is vrijgesteld van betaling van contributie.  

Artikel 8  

Algemene ledenvergadering (ALV)  

1. Stemrecht bij volmacht kan door een stemgerechtigd lid worden uitgeoefend met een 

schriftelijke volmacht aan een in de ledenvergadering aanwezig stemgerechtigd lid. De 

volmacht bevat behalve de datum van de betreffende vergadering ook het agendapunt 

of de agendapunten waarover met de volmacht mag worden gestemd. Een lid kan 

maximaal drie volmachten uitoefenen. 

2. Het ter ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering 

een besluit is genomen is beslissend. 

3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Bij het houden van een schriftelijke 

stemming wijst de voorzitter twee gewone leden, niet zijnde bestuursleden, aan die het 

stembureau vormen. Onduidelijke, niet juist, of niet ingevulde stembiljetten zijn 

ongeldig. In geval van verschil van mening in het stembureau over de ongeldigheid van 

een stem is het oordeel van de voorzitter van de algemene ledenvergadering beslissend. 

4. Indien de stemmen staken over een voorgenomen besluit vindt een nieuwe stemming 

plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan is het voorstel verworpen. 

Artikel 9 

Contributie  

1. Leden zijn verplicht tot het betalen van contributie, jaarlijks wordt de contributie vastgesteld 

door het bestuur; deze is gebaseerd op een goedgekeurde begroting en wordt door het 

bestuur aan de algemene ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd. 

2. Een lid heeft de keuze om de contributie in één keer (tegen gereduceerd tarief) of in drie 

termijnen te betalen.  

3. Een lid die of waarvan het lidmaatschap wordt beëindigd gedurende het kalenderjaar blijft de 

contributie over het gehele jaar verschuldigd. 
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4. Opzegging dient schriftelijk met handtekening voor één november van het lopende 

verenigingsjaar aan het bureau van de vereniging te geschieden. Opzegging is effectief als je, 

binnen twee weken, een bevestiging van BNS Crisp hebt ontvangen. Brieven ontvangen na 

één november van elk jaar worden niet meer in behandeling genomen. De verplichting blijft 

dan bestaan om het jaar daarop alsnog de contributie te betalen. 

5. Het bestuur kan bepalen om in individuele gevallen gedeeltelijke ontheffing te verlenen van 

contributies. 

6. Betaling moet geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum van de nota. Dit geldt ook 

voor deelnota’s (drie termijnen).  

7. Als een lid niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen voldoet, 

wordt hij geacht in gebreke te zijn gebleven. 

8. Bij niet tijdige betaling binnen dertig dagen wordt:  

8.1. Een 1e herinnering gestuurd met het verzoek alsnog binnen 14 dagen te betalen. Bij het 

niet nakomen van deze betalingstermijn worden er administratiekosten in rekening 

gebracht. 

8.2. Vervolgens, 14 dagen na de 1e herinnering, wordt de 2e herinnering gestuurd, 

vermeerderd met € 10,- administratiekosten.  

8.3. Vervolgens, 14 dagen na de 2e herinnering, wordt de aanmaning gestuurd, vermeerderd 

met € 25,- administratiekosten.  

8.4. Blijft de betaling alsnog uit, dan kunnen zowel in als buiten rechte incassokosten ten 

bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40, - evenals de wettelijke 

rente, in rekening worden gebracht.  

9. Bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.  

Artikel 10 

Financieel 

Facturatieprocedure 

 

Facturen dienen uiterlijk in de volgende maand na afloop van de geleverde dienst bij BNS Crisp 

ingediend te worden. Gehanteerde betalingstermijn: 60 dagen. 

1. Facturatieadres: BNS Crisp, Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein of per mail via de 

penningmeester. 

2. Een factuur met de volgende basisgegevens bevatten: 

× uw volledige naam en die van BNS Crisp; 

× uw volledige adres en die van BNS Crisp; 

× uw btw-nummer; 

× uw KvK-nummer; 

× uw bankrekeningnummer; 

× uw BNS Crisp registratienummer; 

× de datum waarop de factuur is uitgereikt; 

× een uniek volgnummer; 

× een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd; 

× de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd; 

× het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw; 

× het btw-tarief dat u in rekening brengt en het btw-bedrag; 

× het totaalbedrag van de factuur. 
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3. Goedkeuring van de factuur door de penningmeester, bij bedragen hoger dan € 1.000,-

tevens goedkeuring door de voorzitter. 

 

Declaratieprocedure 

 

Declaraties dienen uiterlijk in de volgende maand na afloop van de geleverde dienst bij BNS Crisp 

ingediend te worden. Gehanteerde betalingstermijn: 60 dagen. 

 

1. Facturatieadres: BNS Crisp, Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein of per mail via de 

penningmeester door middel van het invullen van een declaratieformulier en het 

bijvoegen van de originele bonnen. Zonder originele bonnen wordt de declaratie niet 

geaccepteerd. 

2. Goedkeuring van de factuur door de penningmeester, bij bedragen hoger dan € 1.000,- 

tevens goedkeuring door de voorzitter. 

Artikel 11 

Licentie intellectuele eigendomsrechten t.b.v. leden  

1. BNS Crisp heeft en behoudt het exclusieve recht gebruik te maken van het BNS Crisp logo 

en heeft deze aldus geregistreerd. 

2. BNS Crisp verleent aan leden het niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van dit 

logo, mits aan alle lidmaatschapseisen wordt voldaan. Gebruik van het logo is uitsluitend 

toegestaan voor gebruik op de bedrijfswebsite van het lid, briefpapier, 

informatiebrochures en aanverwanten, voor zover deze ten dienste staan aan de 

uitoefening van de door het lid gedreven onderneming.  

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap, om wat voor reden dan ook, eindigt per 

ommegaande het gebruiksrecht van het BNS Crisp logo.  

4. Bij het niet verwijderen van het logo van de bedrijfswebsite van het lid, briefpapier, 

informatiebrochures en aanverwanten ontvangt het betreffende lid een factuur van         

€ 50,- per lopende maand dat dit deze gegevens niet verwijderd is zijn.   

5. Leden zijn voorts eveneens verplicht om, zodra het lidmaatschap van de vereniging om 

welke reden dan ook eindigt, voor zover van toepassing, alle uiterlijke kenmerken van 

het lidmaatschap van de vereniging te verwijderen.  

 

Artikel 12 

Niet-leden 

1. Het bestuur besluit over het aangaan van overeenkomsten met niet-leden, zoals 

sponsors, vrienden en partners van de vereniging. Het bestuur kan nadere regels stellen 

omtrent deelname van niet-leden aan de algemene beraadslagingen en de activiteiten 

binnen de vereniging of de platforms. 

2. Sponsors zijn personen of bedrijven die in ruil voor een financiële bijdrage of een 

bijdrage in natura, de in een sponsorovereenkomst nader omschreven sponsorrechten 

kunnen genieten.  
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3. Vrienden van de vereniging zijn personen of bedrijven die het stylingvak zelf niet 

uitoefenen, maar wel een speciale relatie hebben met de ontwerpwereld, en daarom op 

de hoogte willen blijven van, en willen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Zij 

betalen daarvoor per kalenderjaar een bijdrage aan de vereniging. De 

vriendenovereenkomst kan door opzegging beëindigd worden. Opzegging dient 

schriftelijk met handtekening voor één november van het lopende verenigingsjaar aan 

het bureau van de vereniging te geschieden. Opzegging is effectief als je, binnen twee 

weken, een bevestiging van BNS Crisp hebt ontvangen. Brieven ontvangen na één 

november van elk jaar worden niet meer in behandeling genomen. De verplichting blijft 

dan bestaan om het jaar daarop alsnog de bijdrage te betalen. 

4. Partners zijn niet-aangesloten bedrijven of instellingen, waarmee de vereniging 

structureel samenwerkt. In de partnerovereenkomst, welke schriftelijk wordt aangegaan, 

wordt de duur, vorm en inhoud van de samenwerking vastgelegd. 

Artikel 13 

Huishoudelijk reglement 

 

1. Het huishoudelijk reglement wordt opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur en 

vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  

2. Voorstellen, besluiten tot aanvulling of wijziging van het huishoudelijk reglement en 

vaststelling daarvan kunnen door het bestuur worden genomen en vereist de 

instemming van de algemene ledenvergadering. 

3. Een vaststelling als bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt binnen 14 dagen via de 

site van de vereniging aan de leden bekendgemaakt. Door de bekendmaking treedt de 

aanvulling of wijziging op het huishoudelijk reglement in werking en wel op de dag van 

publicatie  

 

 

 

Aldus gewijzigd en vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering van 26 juni 2020 

 

 


