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Huishoudelijk reglement Vereniging High Tech NL

1. Toepassingsbereik/grondslag
Het reglement geldt in aanvulling op de Statuten van de vereniging. In alle gevallen waarin de
Statuten en/of het reglement niet voorzien beslist het bestuur.
2. Doel
De vereniging tracht het doel, zoals omschreven in artikel 2 van de Statuten onder meer te
bereiken door:
a. Het delen van kennis, het opzoeken van samenwerking en het gebruiken van het krachtige
netwerk om succesvoller te innoveren;
b. Het uitvoeren of doen uitvoeren van een programma, waarmee de positie van de hightech
sector - in de meest ruime zin – wordt versterkt. De activiteiten zijn gebundeld in ten minste
drie programmalijnen, te weten:
- Innovatie bevordering: gezamenlijke uitvoering van research en development activiteiten
tussen kennisinstituten, OEM en midden-en klein bedrijf;
- Human Capital Agenda: de beschikbaarheid van meer en betere technici en vakmensen
voor de technologische industrie;
- Internationale samenwerkingsprojecten.
c. Zich (als lid) aan te sluiten bij de Vereniging FME-CWM, een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid, met zetel te Zoetermeer, adres: Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40413607; en
d. Zich aan te sluiten bij Stichting TKI HTSM, een stichting, met zetel te gemeente Utrecht,
adres: Van Vollenhovenlaan 659, 3527 JP Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 55960340.
3. Leden
1. Voor de indeling bij een van de in artikel 3 lid 2 van de Statuten genoemde
belangengroepen A tot en met D van de commerciële leden is de omvang van de entiteit
die lid wordt bepalend.
2. Kwalificatie belangengroep A tot en met D:
- Belangengroep A:
Kleine bedrijven, te weten met niet meer dan vijfentwintig (25) fulltime-equivalents
(fte’s) en een jaarlijkse omzet van niet meer dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000, --);
- Belangengroep B:
Middelgrote bedrijven te weten met niet meer dan tweehonderdvijftig (250)
fulltime-equivalents (fte’s) en een jaarlijkse omzet van niet meer dan vijftig miljoen
euro (€ 50.000.000, --) en niet behorend tot belangengroep A;
- Belangengroep C:
Grote bedrijven, te weten met een jaarlijkse omzet van niet meer dan vijfhonderd
miljoen euro (€ 500.000.000, --) ongeacht het aantal fulltime-equivalents (fte’s) en
niet behorend tot belangengroep A of B;
- Belangengroep D:
Zeer grote bedrijven te weten met een jaarlijkse omzet van meer dan vijfhonderd
miljoen euro (€ 500.000.000, --) ongeacht het aantal fulltime-equivalents (fte’s).
3. De niet-commerciële leden zoals omschreven in lid 3 van artikel 3 van de Statuten
worden voor administratieve doeleinden ook wel aangeduid als belangengroep E.

Pagina 2 van 7

4. Associates
1. Het bepaalde in artikel 5 en artikel 6 van dit reglement is ten aanzien van het associateschap zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat waar
naar de vereisten voor lidmaatschap wordt verwezen, daarvoor de vereisten voor
associate-schap worden gelezen. Daar waar wordt verwezen naar ‘lid’ of ‘leden’ dient te
worden gelezen ‘Associate’ of ‘Associates’.
2. Het bepaalde in lid 2 en 3 van artikel 7 van dit reglement is van overeenkomstige
toepassing op de jaarlijkse geldelijke bijdrage van Associates, met dien verstande dat
daar waar wordt verwezen naar ‘contributie’ dient te worden gelezen ‘bijdrage’ en daar
waar wordt verwezen naar ‘lid’ dient te worden gelezen ‘Associate’.
5. Verkrijging en toelating.
1. De aanvraag van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur, een en ander
met opgave van de gegevens, welke nodig zijn om na te gaan of aan de statutaire
vereisten van het lidmaatschap zijn voldaan en tot welke ledengroep zoals beschreven in
artikel 3 van de Statuten het lid deel zal uitmaken.
2. Het bestuur beslist binnen twee (2) maanden na de datum van aanmelding over de
toelating en deelt zijn beslissing aan de aanvrager schriftelijk mede, met vermelding tot
welke ledengroep het betreffende lid zal behoren. Het bestuur zal de aanvrager die
voldoet aan het in lid 1 van dit artikel gepaalde in beginsel slechts wegens zwaarwichtige
redenen het lidmaatschap van de vereniging onthouden, daarbij rekening houdend met
het beginsel van de redelijkheid en billijkheid, openbaarheid, transparantie, nondiscriminatie en de kwaliteit van de aanvrager om aan haar verplichtingen als lid van de
vereniging te voldoen. Het bestuur zal een afwijzende beslissing motiveren.
3. Bij niet-toelating door het bestuur tot lid, kan de algemene vergadering met
inachtneming van de in artikel 3 en, ten aanzien van Associates, artikel 4 van de Statuten
vermelde kwaliteitseisen en met inachtneming van het bepaalde in lid 2, tweede (2de)
volzin, van dit artikel alsnog tot toelating besluiten.
6. Einde van het lidmaatschap.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door de dood van het lid-natuurlijk persoon of doordat een lid-rechtspersoon of lidpersonenvennootschap ophoudt te bestaan;
b. Door opzegging door het lid;
c. Door opzegging door de vereniging;
d. Door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk, bij aangetekend
schrijven geschieden vóór het einde van de maand juni met effect per einde van
hetzelfde boekjaar. Zegt men na 1 juli op dan heeft de opzegging effect per einde van het
daaropvolgende boekjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap
mogelijk:
a. Indien redelijkerwijs niet van het lid gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
b. Binnen één (1) maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld;
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c. Binnen één (1) maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing;
d. Wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten als opgenomen in artikel 3 van
de Statuten te voldoen.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur,
schriftelijk, bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste vier (4) weken.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer
in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet wordt betaald,
of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De
ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het
besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één
(1) maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het bestuur kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit,
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3e) van de
leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het gehele boekjaar door het lid verschuldigd.
7. Geldmiddelen.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de
Associates, erfstellingen, legaten, giften, subsidies en andere inkomsten.
2. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht
van het bestuur. Zolang de algemene vergadering voor een opvolgend jaar geen nieuw
bedrag heeft vastgesteld, blijft het bedrag dat als laatste is vastgesteld in de vergadering
van de algemene vergadering onverkort gelden voor het (de) opvolgend(e) ja(a)r(en).
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
8. Benoeming en ontslag bestuur.
1. Het bestuur ziet toe op een zo evenredig mogelijke afspiegeling van de ledengroepen als
bedoeld in artikel 3 van de Statuten in de samenstelling van het bestuur.
2. Het bepaalde in artikel 9 lid 10 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing op
het komen tot een bindende voordracht door het bestuur.
9. Bestuursvergaderingen
1. De voorzitter, dan wel twee (2) andere leden van bestuur gezamenlijk zijn bevoegd
vergaderingen van het bestuur bijeen te roepen. Degenen die bevoegd zijn de
vergaderingen van het bestuur bijeen te roepen hebben eveneens de bevoegdheid om
bij de oproeping te bepalen dat alle stemgerechtigden de bevoegdheid hebben om door
middel van elektronische communicatiemiddelen hun stem(rechten) uit te oefenen een
en ander als bedoeld in lid 12 van dit artikel.
2. Ieder kalenderjaar worden tenminste twee (2) vergaderingen gehouden.
3. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt – door de in lid 1
bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris – schriftelijk op een
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termijn van tenminste vijftien (15) dagen, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen en vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. De vergaderingen
worden gehouden ter plaatste binnen Nederland, te bepalen door degene die de
vergadering bijeen heeft geroepen, dan wel deed bijeenroepen. Toegang tot de
vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het
bestuur zijn uitgenodigd.
Een lid van het bestuur kan zich door een ander lid van het bestuur ter vergadering
schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een lid van het bestuur kan slechts twee (2)
medeleden van het bestuur ter vergadering vertegenwoordigen.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; indien de voorzitter afwezig is, zal
een van de leden van het bestuur, die daartoe door het bestuur is aangewezen, optreden
als voorzitter en de vergadering leiden.
De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen worden
gehouden, een en ander – voor zover van toepassing – met inachtneming van de regels
die gelden voor stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgeroepen oordeel omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de eerste (1e) twee (2) volzinnen
van dit artikellid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid van de leden van het bestuur of indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één (1)
stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
Het bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de
in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten
kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde besluiten.
Indien in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen besluiten
worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene
stemmen, ook al zijn de in dit artikel gegeven voorschriften voor het oproepen en
houden van vergaderingen niet in acht genomen.
Ieder lid van het bestuur, inclusief de voorzitter, heeft het recht tot het uitbrengen van
één (1) stem. Voor zover in dit reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing
tussen meer dan twee (2) personen door niemand een volstrekte meerderheid is
verkregen, wordt herstemd tussen de twee (2) personen die het grootste aantal
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Een ieder die krachtens dit artikel stemgerechtigd is kan, indien dit conform het bepaalde
in artikel 1 van dit artikel bij de oproeping is bepaald, dit stemrecht uitoefenen door
middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat de
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, het stemrecht kan
uitoefenen en via het elektronische communicatiemiddel kan deelnemen aan de
beraadslaging.
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13. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle
leden van het bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en
geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan
genomen, indien het voltallige bestuur zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk
buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende
vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering worden vermeld.
14. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden
door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering
en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
ondertekend. Besluiten van het bestuur worden binnen één (1) maand nadat zij zijn
genomen gecommuniceerd aan de leden van de vergadering.
15. Zolang in een vergadering van het bestuur alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze
niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het
oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit
niet in acht genomen.
10. Algemene vergadering
1. In de jaarvergadering, zoals beschreven in artikel 7 van de Statuten komen onder meer
de volgende onderwerpen aan de orde:
a. Het jaarverslag bedoeld in artikel 2:48 van het Burgerlijk Wetboek;
b. De behandeling en de vaststelling van de (overige) jaarstukken;
c. Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het door hem uitgeoefende
bestuur gedurende het afgelopen boekjaar;
d. Voorziening in eventuele vacatures;
e. Vaststelling van de contributies;
f. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
2. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of bij zijn
afwezigheid, door een door de voorzitter of, bij diens ontstentenis, door het bestuur
aangewezen ander lid van het bestuur. Kan op deze wijze niet in het voorzitterschap
worden voorzien dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter van de
vergadering en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden
gebracht.
4. Besluiten van de algemene vergadering kunnen alleen worden genomen met betrekking
tot punten, welke op de agenda van de desbetreffende vergadering zijn geplaatst. In het
geval dat alle stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, geldt vorenstaande niet met betrekking tot de punten waaromtrent met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten kunnen worden genomen.
5. Aan een stemming kan uitsluitend worden deelgenomen indien het lid zelf of diens
rechtsgeldig vertegenwoordiger ter vergadering aanwezig is.
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6. Besluiten van de algemene vergadering worden, ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige, dan wel vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, genomen met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens wanneer in de Statuten
anders is bepaald. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Bij staking
van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van
stemmen over personen beslist het lot.
7. Over zaken wordt mondeling (elektronisch stemmen daaronder begrepen), over
personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten en niet-ondertekende briefjes.
8. Een ieder die krachtens artikel 7 van de Statuten stemgerechtigd is kan, indien dit
conform het bepaalde in lid 10 van dat artikel bij de oproeping is bepaald, dit stemrecht
uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist
dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering,
het stemrecht kan uitoefenen en via het elektronische communicatiemiddel kan
deelnemen aan de beraadslaging.
9. Alle besluiten die in een algemene vergadering kunnen worden genomen kunnen ook
buiten vergadering worden genomen, mits alle stemgerechtigde leden zich schriftelijk
vóór het voorstel hebben verklaard en mits met voorkennis van het bestuur genomen.
Een dusdanig genomen besluit heeft dezelfde kracht al een besluit van de algemene
vergadering.
11. Administratie, controle jaarstukken en begroting/budgetplan
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Door de algemene vergadering zal opdracht worden verleend aan een deskundige of
organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek,
om de stukken als bedoeld in artikel 2:48 van het Burgerlijk Wetboek, te onderzoeken.
Gaat de algemene vergadering niet over tot het verlenen van de opdracht, dan is het
bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden ingetrokken en door degene die haar heeft verleend. De deskundige brengt
omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering; hij geeft de uitslag van
zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
3. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel,
gedurende de wettelijke termijn te bewaren.
4. Het bestuur kan voor het einde van elk boekjaar en na voorafgaande goedkeuring van de
algemene vergadering een (meerjarige) begroting en/of budgetplan vaststellen voor het
(de) daaropvolgende boekja(a)r(en).
12. Secretariaat
1. Het bestuur benoemt (op basis van inhuur) een secretariaat.
Het secretariaat heeft de volgende taken:
a. Het secretariaat bereidt de bestuursvergaderingen voor, notuleert tijdens de
bestuursvergaderingen en verzorgt de afhandeling van bestuursvergaderingen;
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b. Het secretariaat verzorgt het financieel beheer van de vereniging en legt
hierover verantwoording af aan de penningmeester van de vereniging;
c. Het secretariaat functioneert als helpdesk en/of heeft een verwijsfunctie voor
vragen van belangstellenden in het kader van de functie van de vereniging.
13. Aansprakelijkheid
De vereniging is niet aansprakelijkheid voor verlies, schade aan of diefstal van persoonlijke
eigendommen van de leden tijdens activiteiten of vergaderingen van de vereniging.
14. Wijzigingen in het reglement
1. Het bestuur is bevoegd wijzigingen aan te brengen in dit huishoudelijk reglement. Een
besluit tot wijziging zal door het bestuur aan de leden, al dan niet schriftelijk, worden
toegelicht.
2. Het gewijzigd reglement treedt in werking één (1) maand nadat het besluit hiertoe aan de
leden is toegelicht.
15. Schriftelijkheid
1. Aan de eis van schriftelijkheid, zoals gebruikt in dit reglement en de Statuten, wordt
tevens voldaan indien gebruik is gemaakt van een elektronisch communicatiemiddel. Dit
behoudens het bepaalde in lid 2 en 3 van artikel 6 van dit reglement en de bij wet
bepaalde gevallen waarin schriftelijkheid, zonder toepassing van een elektronisch
communicatiemiddel, vereist wordt.
2. Aan de eis van schriftelijke oproeping van een vergadering, zoals genoemd in dit
reglement en de Statuten, wordt tevens voldaan indien de oproeping geschiedt door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het
elektronische adres dat voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt.
3. Aan de eis dat iemand zich ter vergadering door een ander kan laten vertegenwoordigen
door middel van een schriftelijke volmacht, zoals gebruikt in dit reglement en de Statuten,
wordt tevens voldaan indien sprake is van een elektronisch vastgelegde volmacht.

Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juli 2016 gehouden te Eindhoven.

