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COMMISSIE REGLEMENT 
van 

Vereniging Buma en Stichting Stemra 
beide statutair gevestigd te Amstelveen 

 

 

Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Buma en het 
bestuur van de stichting: Stichting Stemra, hebben in hun gecombineerde vergadering d.d. 3 
april 2013, gehouden te Hoofddorp het volgende commissie reglement  vastgesteld (art. 29, lid 
1 Statuten).  

_______________________________________________________________  
 
Artikel 1. 
Definities 
In dit Reglement wordt verstaan onder: 
a.  de Vereniging: Vereniging Buma, statutair gevestigd te Amstelveen; 

b.  de Stichting: Stichting Stemra, statutair gevestigd te Amstelveen; 
c.  het Reglement: het onderhavige commissie reglement; 
d.  het Bestuur: het bestuur van de Vereniging en het bestuur van de Stichting; 
e.  de Statuten: de Statuten van de Vereniging en van de Stichting. 
 

Artikel 2. 
Doel 
1. Dit Reglement geeft algemene regels omtrent de samenstelling, taak en werkwijze van 

de commissies van de Vereniging en de Stichting (art. 29, lid 1 en art. 28, lid 2 Statuten).  
 
2. Dit Reglement is van toepassing op alle commissies van de Vereniging en de Stichting, 

voor zover  voor een afzonderlijke commissie niet anders door het Bestuur is bepaald 
(art. 28, lid 2 en art. 29, lid 1 Statuten). 

 
Artikel 3. 

Instelling en Samenstelling 
1. Het Bestuur kan besluiten om ter zake van een of meer onderwerpen een of meer 

commissies in te stellen (art. 28, lid 1 Statuten). 
 
2. Elke commissie wordt belast met een door het bestuur te bepalen taak en opdracht 

(art. 28, lid 1 Statuten) .  
 
3. Het Bestuur benoemt voor elke commissie de personen die daarin zitting zullen hebben, 

zowel personen uit de Stichting en de Vereniging (bestuurders en/of ledenraad, etc.) als 
ook, eventueel, derden (art. 28, lid 1 derde zin Statuten). De commissie  wijst voorts 
een voorzitter en een secretaris aan, met dien verstande dat de voorzitter een 

bestuurslid is. 
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4. Het Bestuur kan besluiten tot wijziging van de taak en opdracht van een commissie, tot 
wijziging van de samenstelling van een commissie en tot opheffing van een commissie 
(art. 28, lid 1 derde zin Statuten). 

 
5. Indien een commissielid van mening is, om welke reden dan ook, geen onpartijdig 

oordeel over de door het Bestuur bepaalde taak of opdracht te kunnen vellen, dient het 
betreffende commissielid dit kenbaar te maken aan het Bestuur. Het Bestuur beslist of 
het betreffende commissielid in dat geval lid kan blijven van de commissie (art. 28, lid 1 
Statuten). 

 

6. Het Bestuur bepaalt de zittingsduur van de commissieleden (art. 28, lid 1 Statuten). 
 
7. Adviesaanvragen richting ledenraad lopen – mede om organisatorische en financiële 

redenen - altijd via het bestuur. Het bestuur kan rechtstreeks advies vragen van de 
ledenraad over bepaalde onderwerpen. Indien een commissie van een 
commissieonderwerp vindt dat deze door de ledenraad behandeld zou moeten worden, 
kan de commissie het bestuur verzoeken de ledenraad om advies te vragen over bedoeld 
onderwerp (GBSb 6-2-2013 punt 6e).  

 
Artikel 4.  
Besluitvorming 

1. Besluiten worden door de commissieleden genomen met meerderheid van stemmen. 
 
2. In een vergadering van een commissie kunnen alleen besluiten worden genomen indien 

tenminste de meerderheid van de commissieleden aanwezig is. 
 
3. Ieder commissielid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. 
 
Artikel 5. 
Rapportage 
Een commissie rapporteert aan het Bestuur op de wijze en datum zoals bepaald door het 

Bestuur.  
 
Artikel 6.  
Vergaderingen 
1. Een commissie komt in beginsel iedere maand bijeen.  
 
2. Voorafgaand aan de vergadering stelt de voorzitter van de commissie de agenda van de 

vergadering vast. 
 
3. De commissie bepaalt zijn eigen vergaderschema.  
 

4. De voorzitter van de commissie kan besluiten om vergaderingen te annuleren of 
tussentijdse vergaderingen uit te schrijven.  
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5. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. 
 
Artikel 7.  
Vergoeding 
De commissieleden komen in aanmerking voor een vergoeding indien dit door het Bestuur is 
bepaald. 
 
Artikel 8.  
Geheimhouding 
De commissieleden verplichten zich geheimhouding te betrachten betreffende alle 

informatie die hun ter beschikking wordt gesteld.  
 
Slotbepaling 
Voor dit Reglement, zoals ook voor enige wijziging daarvan, is een besluit door het Bestuur 
vereist (art. 28, lid 2 Statuten).  
 


