
 

 

 

 

 

 

ONZE VRIJWILLIGERS VERENIGING 

KORPS NATIONALE RESERVE 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

 

De statuten van de vereniging geven aan dat de algemene ledenvergadering 

gerechtigd is om een huishoudelijk reglement vast te stellen. Wijzigingen op 

een bestaand reglement worden ook door de ALV goedgekeurd. Dat is sinds 

de eerste versie van het huishoudelijk reglement uit 1989 al een aantal ke-

ren voorgekomen, het laatst in 2016.  

Door de ontwikkelingen binnen de vereniging en in het maatschappelijk 

vlak raken artikelen en bepalingen uit het reglement verouderd of behoeven 

aanpassing. De ervaringsgegevens van de ledenadministratie en de penning-

meester zijn eveneens meegewogen in de veranderingen die in deze uitvoe-

ring tot uitdrukking komen. De besturen van de afdelingen hebben ook een 

invloed kunnen uitoefenen op de definitieve versie. Daarmee wordt bewerk-

stelligd dat een zo breed mogelijk draagvlak wordt gecreëerd.  

Landelijk bestuur OVV KNR 

24 maart 2022 



1. Begripsbepalingen 

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder (Zie ook Statuten 

OVV KNR 03 november 2021): 

a. Statuten: het geheel van de bindende grondregels van de vereniging 

met daarin het doel en de middelen, de rechten en plichten van de le-

den en donateurs, bestuurlijke bepalingen en de omschrijving van be-

sluitvorming van de algemene ledenvergadering. Leden en donateurs 

accepteren bij het aangaan van het lidmaatschap/donateurschap de 

statuten en de daarvan afgeleide bepalingen opgenomen in dit huis-

houdelijk reglement. 

b. Dagelijks bestuur: het geheel van voorzitter, (eerste) secretaris en (eer-

ste) penningmeester van de vereniging, allen gekozen in hun respec-

tieve functie door de Algemene Leden Vergadering.  

c. Landelijk bestuur: het geheel van het dagelijks bestuur en de overige 

bestuursleden, tezamen een oneven aantal. De gewone bestuursleden 

zijn benoemd door de Algemene Leden Vergadering, hun functies wor-

den intern door het bestuur verdeeld en toegewezen.  

d. De vereniging: Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve, 

OVV KNR.  

e. Algemene Leden Vergadering (ALV): de bijeenkomst van leden (en do-

nateurs) waarin het landelijk bestuur verantwoording aflegt over het 

gevoerde beleid; voorstellen doet voor de toekomst; bestuursveranderin-

gen voorlegt en veranderingen in het huishoudelijk reglement ter stem-

ming brengt.  

f. OVV-tenue: een verenigingstenue met een militair karakter, specifiek 

beschreven in richtlijnen tenue OVV KNR maart 2020. 

g. Het eredetachement van OVV KNR: is een speciaal vooraf samenge-

stelde groep van leden onder leiding van een commandant. Dit detache-

ment neemt deel aan zowel het defilé in Wageningen, Herdenking in 

Margraten als de ereafzetting op Prinsjesdag in ’s-Gravenhage of andere 

door het landelijk bestuur te bepalen evenementen.  



2. Lidmaatschap/donateurschap en contributie 

a. Het beheer over de geldmiddelen wordt gevoerd door de landelijk pen-

ningmeester onder verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur. 

b. De hoogte van de contributie van de leden en de minimale bijdrage van 

donateurs wordt door de ALV vastgesteld in het verenigingsjaar X en 

betreft het verenigingsjaar X+1 en verder. ("X" staat hier voor een 

denkbeeldig jaar (bijvoorbeeld 2015+1; bedoeld wordt dan 2016) 

c. Donateurs kunnen een keuze maken voor een:  

1. minimale bijdrage zonder voorrechten (hierna genoemd in 2.c.2); 

dan wel:  

2. een bijdrage ter grootte van de contributie van een lid. 

De donateur+ geniet in dat laatste geval de volgende voorrechten:  

I. toezending van het verenigingsblad per kwartaal;  

II. deelname aan landelijk georganiseerde activiteiten 

(zoals battlefield tours en excursies). 

d. Het lidmaatschap/donateurschap gaat in op de valutadatum waarop 

de landelijk penningmeester de eerste, verschuldigde contributie/do-

natie heeft ontvangen.  

1. Indien het lidmaatschap/donateurschap van een nieuw(e) lid/dona-

teur vóór 1 oktober van enig jaar begint, wordt over dat jaar de vol-

ledige contributie betaald. 

2. Vangt het lidmaatschap/donateurschap aan na 1 oktober, dan 

wordt over dat jaar 25% van de contributie betaald (waarvan geen 

afdracht wordt gedaan). 

e. De jaarlijkse contributie/donatie van de leden en donateurs die een  

machtiging hebben afgegeven, wordt centraal door de landelijk pen-

ningmeester geïnd. Voorafgaand aan de inning (door automatische  

incasso of eigenmachtige overmaking) wordt (digitaal of per brief)  

een factuur aan de leden en donateurs toegezonden. Ook in het vereni-

gingsblad wordt door een oproep tot betaling, de inning ter sprake ge-

bracht.  



f. De leden en donateurs die geen gebruikmaken van automatische in-

casso, worden geacht na ontvangst van de toegezonden factuur, bin-

nen vier weken na dagtekening hun contributie te voldoen.  

g. De factuur (zie 2.e.) is tevens een aansporing om te zorgen dat er vol-

doende saldo is opdat een incasso kan plaatsvinden. Normaliter zal het 

toezenden van de factuur vóór 1 maart van het betreffende vereni-

gingsjaar (X) plaatsvinden. 

h. Na het verstrijken van de periode van vier weken, genoemd onder 2.f., 

zal de landelijk penningmeester het lid of de donateur een eerste her-

innering voor betaling van de contributie toezenden. Blijft betaling we-

derom uit, word na vier weken een tweede herinnering voor betaling 

van de contributie toegezonden. Het verschuldigde bedrag zal dan wor-

den verhoogd met een vergoeding (vastgesteld door het landelijk be-

stuur) voor de gemaakte extra kosten. Gelijktijdig volgt per direct een 

verbod op deelname aan alle activiteiten en zal het verenigingsorgaan 

niet meer worden toegezonden. Deze beperkingen worden opgeheven 

zodra het lid heeft voldaan aan alle contributieverplichtingen.  

i. In geval van opzegging van het lidmaatschap/donateurschap (aan het 

einde van het verenigingsjaar) door een lid/donateur na het verstrijken 

van de statutair vastgestelde opzeggingstermijn van vier weken, blijft 

ook voor het daarop volgende verenigingsjaar de alsdan geldende con-

tributie rechtens onverminderd verschuldigd, statuten art.7.2. 

j. Als de contributie/donatie (verhoogd met de in 2.h. genoemde kosten) 

voor het verenigingsjaar X op 30 april van het verenigingsjaar X  

  

nog steeds niet is voldaan, volgt een ontzetting uit het leden- en dona-

teursregister. Het betrokken lid of de donateur worden hiervan in het 

laatste kwartaal van het verenigingsjaar X op de hoogte gesteld.  

k. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 



l. In dit reglement wordt niet gesproken over concrete bedragen in geval 

van contributie, donaties en kosten of vergoedingen; evenmin worden 

data van ALV'en genoemd.  

Alle zijn afhankelijk van omstandigheden en worden door het landelijk 

bestuur bepaald en eventueel vastgesteld door de ALV. 

3. Afdracht 

Van de contributie per lid en de gift per donateur ontvangt de afdeling 

een bedrag, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering 

wordt vastgesteld. De vereniging kent uit het verleden nog enkele le-

den die 'voor het leven' lid zijn geworden; voor hen wordt geen af-

dracht gedaan. 

a. De afdracht van die bedragen aan de afdeling geschiedt onder de vol-

gende bepalingen (alles betrekking hebbend op het geldende vereni-

gingsjaar):  

I. In de maand april volgt betaling van het totaal van deze be-

dragen van die leden/donateurs die vóór 1 april hun contri-

butie/donatie hebben voldaan.  

II. Ná die datum ontvangen contributies/donaties leiden tot 

een afdracht in de maand oktober.  

III. De afdrachten aan de afdelingen geschieden derhalve 

slechts in de maanden april en oktober.  

b. Gelijktijdig met de afdrachten verstrekt de landelijk penningmeester 

aan de afdeling een lijst van de leden van de afdeling, die tot dan toe 

wel of niet hebben betaald.  

c. Het landelijk bestuur is bevoegd in speciale gevallen extra bijdragen 

uit de algemene kas toe te kennen aan afdelingen. 

  



 

4. Afdelingen 

a. Leden/donateurs kunnen op hun verzoek worden ingedeeld in een af-

deling naar keuze. Indien zij dat niet aangeven, worden ze ingedeeld in 

de provinciale of regionale afdelingen op basis van hun postcode. 

b. Afdelingen kunnen rechtspersoon zijn in de zin der wet, ressorterend  

onder het landelijk bestuur. Dat wil zeggen, een rechtspersoon kan be-

zittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aan-

spannen of aangeklaagd worden. Een rechtspersoon heeft dus, net als 

een natuurlijk persoon, rechtspersoonlijkheid. In dit geval betekent het 

dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het afdelingsbestuur ligt. 

 

c. Provinciale of regionale afdelingen kunnen worden ingesteld door de 

algemene ledenvergadering als tenminste voldaan is aan:  

1. Een minimaal aantal leden voor die afdeling van 30 personen.  

2. Een voorstel voor de samenstelling van een bestuur.  

3. Een plan van activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar.  

d. Afdelingen zijn verplicht vóór 1 maart verslag te doen van:  

1. de financiële zaken over het afgelopen jaar;  

2. de activiteiten van het verslagjaar;  

3. en deze tijdig in te dienen bij het landelijk bestuur.  

e. Bij het in gebreke blijven van deze verplichting, kunnen de afdrachten 

(genoemd onder 3) voor die afdeling geheel of gedeeltelijk worden inge-

houden tot het moment, dat de verslagen alsnog worden ontvangen. 

Het afdelingsbestuur wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

f. Afdelingen kunnen geen financiële verplichtingen aangaan boven een 

bedrag van €450, als het landelijk bestuur door derden hiervoor aan-

sprakelijk kan worden gesteld. 

  



5. Vertegenwoordiging en verenigingstenue 

a. De vereniging kan bij officiële gelegenheden worden vertegenwoordigd 

(niet in de zin van het gestelde in art. 15 Statuten) door een afvaardi-

ging van de leden in de vorm van een (ere)detachement. 

Bij officiële gelegenheden is te denken aan:  

1. Prinsjesdag;  

2. Defilés (waaronder dat in Wageningen);  

3. Commando-overdrachten en beëdigingen bij het Korps Nationale Re-

serve; 

4. Herdenkingen en kransleggingen, passend bij de doelstelling van de 

vereniging.  

b. De leden van het (ere)detachement dragen het OVV-tenue (conform  

de richtlijnen), dan wel het KNR Dagelijks Tenue in de actuele uitvoe-

ring. (Zie ook 5.d.) Daarbij kan de commandant voor die gelegenheid 

aanvullende bepalingen stellen. 

c. De leden die de doelstelling van de vereniging op uniforme wijze willen 

uitdragen kunnen een OVV-tenue aanschaffen, waarvan de aankleding 

wordt bepaald door het landelijk bestuur en waarvan de algemene en 

bijzondere bepalingen zijn verwoord in de “Richtlijnen Tenue OVV 

Korps Nationale Reserve”.  

d. De leden van de vereniging zijn niet verplicht tot het aanschaffen van 

het OVV-tenue. 

e. Bij overige gelegenheden staat het de leden vrij om het OVV-tenue al  

f. dan niet te dragen.  

6. Verenigingslogo 

a. De vereniging heeft een logo dat bestaat uit een beeldmerk en een 

woordmerk, die al dan niet in combinatie worden gebruikt om in één 

oogopslag de activiteit of het product te associëren met de vereniging.  

b. Het beeldmerk is een officiële traditievoortzetting van de Nationale Re-

serve, die ooit dit beeldmerk als mouwembleem op het militaire uni-

form heeft gedragen. OVV KNR heeft deze combinatie van de 



internationale seinvlaggen "November" en "Romeo" met toestemming 

van de Korpscommandant KNR overgenomen bij de oprichting van de 

vereniging.  

c. Het woordmerk in de vorm van een gebogen tekst met de (volledige) 

verenigingsnaam onder het beeldmerk en de afkorting OVV midden bo-

ven het beeldmerk.  

d. Het gebruik van het logo van de vereniging is voorbehouden aan het 

landelijk bestuur en, na verkregen toestemming van het landelijk be-

stuur, aan de besturen van de afdelingen. Digitale verspreiding van  

het verenigingslogo dient te worden vermeden.  

e. Naast het beschreven officiële logo kunnen voor bepaalde activiteiten, 

vieringen, evenementen en verenigingsartikelen (tijdelijke) logo's wor-

den ontworpen en gebruikt. Het landelijk bestuur is hierin initiatief 

nemend en uitvoerend.  

7. Waarderingen  

De vereniging heeft voor haar leden een aantal uitingen van waardering,  

die deels ook op het verenigingstenue kunnen worden gedragen. 

a. Erelid. Personen die zich voor de gehele vereniging uitzonderlijk ver-

dienstelijk hebben gemaakt, kunnen op voordracht van de ALV als zo-

danig benoemd worden. Naast een oorkonde wordt ook een speld uit-

gereikt. De OVV-draagspeld "ERELID" in goud wordt gedragen op het 

verenigingstenue. 

b. Lid van verdienste. Personen die zich gedurende een bepaalde peri-

ode of voor een welomschreven taak voor de gehele vereniging nuttig 

hebben gemaakt, kunnen op voordracht door de ALV als zodanig be-

noemd worden. Naast een oorkonde wordt ook een speld uitgereikt. De 

OVV-draagspeld "LID VAN VERDIENSTE" in oud-zilver wordt gedragen 

op het verenigingstenue. 

  



c. Trouw lidmaatschap. Voor leden die gedurende tenminste 15 achter-

eenvolgende jaren voldaan hebben aan hun lidmaatschap, krijgen tij-

dens de ALV of speciale bijeenkomsten zoals lustrumvieringen of re-

unies een draagspeld voor trouw lidmaatschap in "oud-zilver" met de 

cijferaanduiding voor de jaren "15", "20", "25" etcetera, uitgereikt. Een 

daarbij behorende oorkonde wordt ook overhandigd. De spelden wor-

den jaarlijks aan de leden uitgereikt die daarvoor in aanmerking ko-

men. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging. Bij (ernstige) ziekte of an-

dere bijzondere omstandigheden die het lid niet in staat stellen de 

draagspeld in ontvangst te nemen, zoekt het bestuur naar een passend 

alternatief voor de uitreiking. 

1. Bij verhindering kan het lid aangeven bij een volgende te houden 

ALV de draagspeld in ontvangst te willen nemen.  

2. Zonder kennisgeving van afwezigheid door het lid, vervalt de mo-

gelijkheid tot uitreiking en wordt vijf jaar gewacht voordat er weer 

een gelegenheid is voor het lid om een draagspeld (met een hoger 

cijfer) in ontvangst te kunnen nemen.  

3. Er worden geen spelden via de post verstuurd; dat is niet over-

eenkomstig het begrip 'trouw lidmaatschap' en de doelstelling van 

de vereniging.  

4. De gegevens uit het ledenregister zijn richtinggevend voor de be-

paling van de duur van het lidmaatschap. 

d. Erekoord. Het groene, gouddoorweven erekoord voor detachementsle-

den wordt uitgereikt aan leden die tenminste vijf (5), vijftien((15)zilver) 

of vijfentwintig ((25)goud) keer hebben deelgenomen aan de drie offici-

ele gelegenheden: het defilé in Wageningen, Herdenking in Margraten 

en de ereafzetting bij Prinsjesdag in 's-Gravenhage. De handtekening 

op de presentielijst van de activiteit bijgehouden door de secreta-

ris/commandant is bepalend voor de telling. Deze presentielijst dient 

ingeleverd te worden bij de ledenadministratie voor de registratie. 

 



 

e. Alle hierboven genoemde materiële waarderingsuitingen blijven bezit 

van de vereniging en worden derhalve in bruikleen uitgereikt.  

Hiervan wordt door het landelijk bestuur een register bijgehouden. 

f. Ook de afdelingen kunnen binnen hun gelederen 'ereleden' of 'leden  

van verdienste' door de ALV van de afdeling laten benoemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrippen; bepalingen voor leden en donateurs wat betreft hun contributie; 

afdrachten aan afdelingen; afbakening van rechten en plichten; vertegen-

woordiging van de vereniging; het logo; waarderingen. Diverse onderwerpen 

zoals hierboven aangegeven, worden in dit Huishoudelijk Reglement van 

Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve verder uitgelicht en 

verdiept.  

 

De inhoud is goedgekeurd door: 

De Algemene Leden Vergadering van 24 maart 2022. 


