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REGLEMENT SAMENWERKING BESTUUR/LEDENRAAD 
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. 4 
september 2013, gehouden te Hoofddorp, het volgende reglement samenwerking 
bestuur/ledenraad vastgesteld (zie 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; 
e.  het Bestuur: het bestuur van de Vereniging en het bestuur van de Stichting; 
c.  de Ledenraad: de ledenraad van de Vereniging en de raad van aangeslotenen van de 

Stichting; 
e.  het Reglement: het onderhavige reglement samenwerking Bestuur/Ledenraad; 

f.  de Statuten: de Statuten van de Vereniging en van de Stichting; 
g. de Ledenvergadering: de ledenvergadering van de Vereniging en de vergadering van 

aangeslotenen van de Stichting 
 
Artikel 2. 
Doel 
Dit Reglement geeft algemene regels omtrent de samenwerking van het Bestuur en de 
Ledenraad (artikel 29, lid 1 Statuten).  
 
Artikel 3. 

Taken van het Bestuur 
1. Het Bestuur is belast met het besturen van Buma/Stemra. Het houdt in het bijzonder 

toezicht op de directie, de behartiging van de belangen van de deelnemers en de 
toelating van nieuwe deelnemers (art. 18, lid 1). 

 
2. Het Bestuur beslist over alle zaken die niet door of krachtens deze Statuten aan 

andere organen van de Vereniging of de Stichting zijn opgedragen (art. 18, lid 2 
Statuten). 

 
3. Voorzitter en secretaris tezamen en bij ontstentenis de door het Bestuur aan te wijzen 

plaatsvervanger(s), vertegenwoordigen Buma/Stemra in en buiten rechte (art. 17, lid 4 

Statuten), zulks onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie als 
bedoeld in artikel 22 van de Statuten. 

 



 

Pagina 2 
BSb en LR versie 4 september 2013 
 

Artikel 4.  
Taak van de Ledenraad 
1. De Ledenraad heeft tot taak (art. 20d lid 1 Statuten): 
 a. gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuur van de Vereniging en de Stichting; 
 b. voorbereiding van de besluitvorming op de Ledenvergadering. 
 
2.  Het Bestuur kan advies vragen aan de Ledenraad over een voorgenomen besluit dat zal 

worden voorgelegd aan de Ledenvergadering van de Vereniging en de vergadering van 
aangeslotenen van de Stichting 

 

3. 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).  

 
4. De Ledenraad zal op zodanige wijze onderwerpen voorbereiden en taken uitvoeren, dat 

de besluitvorming op de Ledenvergadering zo efficiënt mogelijk verloopt (vgl. art. 20d, 
lid 2). 

 

Artikel 5.  
Samenwerking 
1.  Het Bestuur en de Ledenraad bepalen in onderling overleg over welke onderwerpen de 

Ledenraad het Bestuur zal adviseren. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om specifieke 
zaken rechtstreeks ter advisering aan de Ledenraad voor te leggen.  

 
2. Het Bestuur kan besluiten om, indien het Bestuur ter zake van een bepaalde 

aangelegenheid advies heeft verkregen van de Ledenraad gemotiveerd af te wijken van 
het advies van de Ledenraad. 

 

3. Het Bestuur en de Ledenraad stellen in onderling  overleg de onderwerpen vast 
waarvoor voorbereiding door de Ledenraad voor de Ledenvergadering zal plaatsvinden.  

 
4.  De Ledenraad kan het Bestuur verzoeken bepaalde onderwerpen op de agenda voor de 

bestuursvergadering te plaatsen. Het Bestuur informeert de Ledenraad over de 
genomen beslissing. 

 
5.  Het Bestuur kan de Ledenraad verzoeken een prioritaire volgorde van de agenda 

onderwerpen aan te houden 
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Artikel 6.  
Vergaderingen 
1. Ten minste twee maal per jaar wordt gezamenlijk overleg gevoerd tussen de Ledenraad 

en het Bestuur. De voorzitter van het Bestuur nodigt hiertoe het Bestuur en de 
Ledenraad uit (art. 20c, lid 8 Statuten). 

 
2. Het gezamenlijk overleg tussen het Bestuur en de Ledenraad wordt door de voorzitter 

van het Bestuur geleid (artikel 20c, lid 8 Statuten). 
 
Slotbepaling 

Voor dit Reglement, zoals ook voor enige wijziging daarvan, is een besluit door het Bestuur 
vereist (art. 29, lid 1 Statuten).  
 
 
 
 
 


