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INLEIDING
Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 20 van de statuten van de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: VBA Beleggingsprofessionals, statutair gevestigd te
Amsterdam (de Vereniging).
Dit Reglement is een aanvulling op, en uitwerking van, bepalingen zoals opgenomen in
toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Vereniging.
Met verwijzingen in dit Reglement naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’.
Met verwijzingen in dit Reglement naar ‘statuten’ wordt bedoeld de statuten van de
Vereniging.

HOOFDSTUK I LEDEN EN LIDMAATSCHAP
1.
1.1

Aanmelding als lid, toelating tot het lidmaatschap en aanvang
lidmaatschap
Een schriftelijk verzoek tot aanmelding als gewoon lid geschiedt door
middel van een aanmeldingsformulier (zoals onder meer via de website van
de Vereniging kan worden verkregen en ingestuurd). Het
aanmeldingsformulier kan ook telefonisch worden aangevraagd bij het
bureau van de Vereniging.

1.2

De Vereniging kent daarbij verschillen de ledencategorieën. Aanmelding als
lid van de Vereniging is mogelijk indien het potentiële lid voldoet aan de
kwaliteitseisen als omschreven in 4 van de statuten ten aanzien van de
aldaar geformuleerde en door het potentiële lid gewenste ledencategorie.

1.3

De toelating tot het lidmaatschap van de Vereniging door het bestuur blijkt
uit
het
toezenden
vanuit
de
Vereniging
van
een
machtigingsformulier/factuur inzake betaling contributie. Indien het bestuur
iemand niet als lid toelaat, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk zes weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier of de
aanmelding, aan de betrokkene schriftelijk mededeling onder vermelding
van de redenen die tot het besluit hebben geleid.

2.
2.1

Ballotagecommissie
De algemene vergadering kan besluiten dat het bestuur bij het nemen van
een besluit tot toelating tot een bepaalde ledencategorie wordt bijgestaan
door een door de algemene vergadering in te stellen Ballotagecommissie.
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De Ballotagecommissie heeft tenminste tot taak te beoordelen of een
potentieel lid als gewoon lid of als geassocieerd lid tot de vereniging kan
worden toegelaten. Alvorens de Ballotagecommissie haar bevindingen aan
het bestuur mededeelt, kan zo nodig een onderling onderhoud met het
potentiële lid plaatsvinden.

2.3

Na ontvangst van het advies van de Ballotagecommissie besluit het bestuur
zo spoedig mogelijk of de aanvrager voor toelating in aanmerking komt.

2.4

Ingeval van niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten.

3.
3.1

Ereleden
Een voorstel tot benoeming van ereleden gaat uit van het bestuur of van
minstens tien stemgerechtigde leden, die het voorstel schriftelijk aan het
bestuur doen toekomen onder vermelding van de motieven waarop het
voorstel is gegrond.

3.2.

De beslissing over het voorstel en de benoeming geschiedt op de eerst
volgende algemene vergadering met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.
Het voorstel tot benoeming van ereleden, dient op de agenda voor de
betreffende algemene vergadering te worden geplaatst, welke bij
convocatie aan de leden wordt medegedeeld.

3.3

3.4

Een besluit tot benoeming van ereleden kan slechts worden genomen in
een algemene vergadering waar ten minste vierentwintig stemgerechtigde
leden aanwezig zijn.

HOOFDSTUK II CONTRIBUTIE

4.

Contributie

4.1

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur
door de algemene vergadering vastgesteld. De Vereniging hanteert daarbij
de volgende categorieën en bedragen (contributiejaar 2011-2012), waarbij
geldt dat het bestuur de bedragen, categorieën en omschrijving van het
contributiejaar als omschreven in dit artikel 4.1, jaarlijks kan actualiseren op
basis van besluitvorming door de algemene vergadering, zonder dat dit
reglement daarvoor opnieuw door de algemene vergadering moet worden
vastgesteld:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

CATEGORIE

BEDRAG IN EURO

Gewoon lidmaatschap
Buitengewoon lidmaatschap
Geassocieerd lidmaatschap
Aspirant lidmaatschap
Studentlidmaatschap
Proeflidmaatschap
Erelidmaatschap
Seniorenlidmaatschap

300,00
0,00
300,00
0,00
47,50
150,00
0,00
150,00

4.2

De contributie van de Vereniging moet door de leden jaarlijks vóór de op de
factuur vermelde termijn worden voldaan, tenzij het bestuur in een
voorkomend geval anders besluit. Ereleden zijn vrijgesteld van de
verplichting tot betaling van de contributie met ingang van het
verenigingsjaar volgend op het verenigingsjaar waarin het erelidmaatschap
door de algemene vergadering is toegekend.

4.3

Bij toelating als lid na 1 januari is de helft van de voor de betrokkene
geldende jaarcontributie verschuldigd.

4.4

Het niet betalen van nog verschuldigde contributie is voor het bestuur grond
tot opzegging van het lidmaatschap van het betreffende lid. Van een
dergelijke opzegging wordt het lid schriftelijk in kennis gesteld. Het bestuur
gaat niet tot opzegging op deze grond over voordat het lid tweemaal op
schriftelijke wijze tot betaling is aangemaand. Een lid van wie het
lidmaatschap op grond van deze bepaling is opgezegd, kan weer als lid
worden toegelaten wanneer deze de contributieschuld heeft voldaan. Het
staat het bestuur vrij om de toelating te weigeren op grond van het
betaalgedrag van het lid gedurende de jaren dat hij lid is geweest.

HOOFDSTUK III BESTUUR ALGEMEEN
5.
5.1

Taken en bevoegdheden van het bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging, hetgeen onder
meer betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor het realiseren van de
doelstellingen van de Vereniging, de strategie en het beleid. Het bestuur
legt hierover verantwoording af aan de algemene vergadering.

5.2

De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vereniging berust bij het
bestuur als collectief. Individuele leden van het bestuur kunnen in het
bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak,
onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur als
geheel. Het bestuur blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook
indien deze zijn voorbereid door individuele leden van het bestuur.
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uitoefenen die het bestuur uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of
gedelegeerd en hij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder
strekken dan de bevoegdheden die het bestuur als geheel kan uitoefenen.

HOOFDSTUK IV COMMISSIES VAN DE VERENIGING

6.
6.1

Omschrijving commissies
Het bestuur kan ten behoeve van het goed functioneren van de Vereniging
bepaalde taken opdragen aan een commissie. Het bestuur is tevens
gerechtigd tot het opheffen van een commissies. Commissie worden
onderscheiden in vakinhoudelijke- en ondersteunende commissies.

6.2

Vakinhoudelijke commissies zijn gespecialiseerd in een bepaald
deelvakgebied. Ze houden de laatste ontwikkelingen bij op hun vakgebied
en doen (wetenschappelijk) onderzoek. Om de opgedane kennis ook onder
de leden te verspreiden, publiceren zij regelmatig over de resultaten in het
VBA Journaal of op de website van de Vereniging. Daarnaast organiseren
ze bijeenkomsten voor leden van de Vereniging.

6.3

De Vereniging kent thans de volgende vakinhoudelijke commissies:
- Accountingcommissie
- Commissie Asset & Liability Management
- Commissie Behavioral Economics
- Commissie Duurzaam Beleggen
- Commissie Ethiek en Integriteit
- Commissie Investment Performance Measurement
- Commissie Private Banking
- Commissie Private Equity
- Commissie Risk Management
- Commissie Tactische Asset Allocatie
- Commissie Technische Analyse
- Commissie Vastgoed
- Dutch Commission on Bonds
- SECO Senior Beleggingsdeskundigen

6.4

De vereniging kent thans de volgende ondersteunende commissies:
- Ballotagecommissie
- Commissie van Beroep
- Kascontrole commissie
- Programmacommissie
- Redactie VBA Journaal
- Tuchtcommissie
- Webredactie www.nvba.nl
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6.5

Een commissie bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van
ten minste drie leden van de vereniging. Uitsluitend in de Commissie van
Beroep kunnen personen buiten de leden worden benoemd.

6.6

De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het
bestuur, met inachtneming van hetgeen hierna onder 6.7 en in de statuten
is bepaald.

6.7

De leden van de Tuchtcommissie en de Kascontrolecommissie worden
benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

6.8

De leden verdelen onderling hun werkzaamheden en wijzen uit hun midden
een voorzitter en een secretaris aan.

6.9

De vakinhoudelijke commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het
bestuur. Deze commissies verrichten hun werkzaamheden in nauw overleg
met het Bestuur.

6.10

De ondersteunende commissies zijn verantwoording verschuldigd aan de
algemene vergadering.

6.11

De leden van de Tucht-, Kascontrole- en Ballotagecommissie, alsmede zij
die deze leden eventueel bijstaan, zijn tot geheimhouding verplicht.

HOOFDSTUK V GELDEN VAN DE VERENIGING
7.

Geldmiddelen
De geldmiddelen van de Vereniging moeten op een rekening ten name van
de Vereniging worden gestort bij door het bestuur aan te wijzen bank die als
kredietinstelling is geregistreerd ingevolge de Wet op het financieel toezicht.

HOOFDSTUK VI VBA JOURNAAL
8.

VBA Journaal
De Vereniging geeft een tijdschrift uit met de naam ‘VBA Journaal’ en is
onder meer bedoeld als platform voor actuele discussies binnen het
beleggingsvak.

9.

Hoofdredacteur
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het VBA Journaal en de
afstemming met de andere media van de Vereniging berust bij de
hoofdredacteur.
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hoofdredacteur berust de eindverantwoordelijkheid bij de adjuncthoofdredacteur.
10.
10.1

Opnemen van verslagen in het VBA Journaal
In het VBA Journaal kunnen worden opgenomen artikelen over de toestand,
werkzaamheden en voornemens van de Vereniging, haar organen en in het
algemeen alles wat de algemene vergadering of het bestuur wenselijk
achten. Daarnaast kunnen worden opgenomen artikelen, referaten,
commentaren, ingezonden stukken en berichten indien de redactie deze
daartoe geschikt acht.

10.2

Bij weigering door de redactie bestaat de mogelijkheid van beroep door de
auteur van het document bij het bestuur.

11.

Begroting voor het VBA Journaal
De begroting voor het VBA Journaal - evenals de begroting voor de andere
media van de Vereniging - maakt deel uit van de begroting van de
Vereniging en wordt als zodanig vastgesteld door de algemene
vergadering.

12.

Abonnement
De leden van de Vereniging ontvangen uit hoofde van hun lidmaatschap het
VBA Journaal. Voor niet-leden van de Vereniging wordt jaarlijks door het
bestuur, gehoord de redactie, de prijs van het abonnement van het VBA
Journaal vastgesteld.

HOOFDSTUK VII DIVERSEN
13.

Integriteit
Iedere bestuurder, lid van de algemene vergadering of lid van een
commissie verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van voormelde
organen als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige
mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de
Vereniging, die het lid als zodanig ter kennis is gekomen in het kader van
de uitoefening van zijn taken en waarvan hij weet of dient te weten dat deze
vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een lid van
voormelde organen wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als
hierboven bedoeld aan de overige leden van het orgaan waarvan hij deel
uitmaakt(e).

14.

Wijziging
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gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt ter zake
overleg plaats met het bestuur.
15.

Interpretatie
In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van
enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van het
bestuur daaromtrent beslissend.

16.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse
rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met
dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de
beëindiging van dit Reglement) te beslechten.

17.

Partiële nietigheid
Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden
tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan.

18.

Vaststelling
Dit Reglement is vastgesteld door de algemene vergadering, in vergadering
bijeen op 11 januari 2012.

