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Artikel 1 Algemene bepalingen 
 

1:  Het Huishoudelijk Reglement (HR) regelt aanvullende zaken, waarnaar in de 
statuten als zodanig verwezen wordt, of die door de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) als zodanig zijn aangewezen en bevat protocollen. 

 
2:  Overal waar in dit HR een lid, het bestuur, een bestuurslid, een commissie of 

een specifieke bestuursfunctie genoemd wordt, betreft dit een lid, het bestuur, 
een bestuurslid, een commissie of een specifieke bestuursfunctie van de 
Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten, afgekort tot MFAS.   

 
3:  Over zaken waarin het HR niet voorziet, beslist het bestuur. Betreft dit zaken 

die verbonden zijn aan de activiteiten van een lid of een commissie, dan wordt 
het betreffende lid of de betreffende commissie hierin eerst gehoord. Besluiten 
van het bestuur gaan boven besluiten van commissies.  

 
4:  Ontheffing van bepalingen van het HR kan door de ALV worden verleend. 

 
5:  Het HR kan slechts worden gewijzigd of opgeheven door de ALV, door 

stemming zoals beschreven in artikel 7 lid 1. 
 

Artikel 2 Geldmiddelen  
 

1: De gelden die volgens reglement of vergaderbesluit een speciale bestemming 
hebben, mogen tot een bedrag van €1250,- op andere wijze worden aangewend 
zonder toestemming van de ALV. Wel moet er een melding worden gemaakt op 
de ALV. 

 
2:  De vereniging is aansprakelijk voor elke financiële overeenkomst aangegaan 

door een bestuurslid, tenzij hierbij van grove nalatigheid sprake is 
voortvloeiende uit zijn of haar functie. De ernst van de nalatigheid wordt 
bepaald door de ALV. 

 
 3: Teneinde lid te worden van de vereniging, dient de vereniging gemachtigd te 

worden om de verschuldigde contributie te innen. 
 

4:  De penningmeester van een commissie dient een begroting in te dienen bij de 
penningmeester van het bestuur. Deze begroting dient goedgekeurd te zijn 
alvorens tot uitgave kan worden overgegaan. 

 
5: De penningmeester, commissaris boekenservice en commissaris Epsteinbar 

stellen driemaal per jaar een financieel verslag op, te weten het kwartaal-, 
halfjaar- en jaarverslag. 

 
6:  De Kas Controle Commissie onderzoekt de financiële situatie van de verenging 

door de inzage te krijgen in de financiële boekhouding van de penningmeester, 
commissaris boekenservice en commissaris Epsteinbar.  

 
7: De bevindingen van de Kas Controle Commissie betreffende de financiële 

halfjaar- en jaarverslagen worden aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd, 
respectievelijk op de halfjaar- en de financiële jaar-ALV. 

 
8:     Betaling van MFAS-activiteiten door bestuursleden: 
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a. bestuursleden worden vrijgesteld van betaling voor activiteiten van de 
MFAS waarvoor geen beperkt aantal deelnemersplaatsen is; 

b. bij activiteiten met een beperkt aantal deelnemersplaatsen binnen 
Nederland met maximaal twee overnachtingen wordt 50% betaald door 
het deelnemende bestuurslid zelf, de andere 50% wordt betaald door de 
MFAS; 

c. voor reizen met meer dan twee overnachtingen geldt: 
i. de totale vergoeding van alle reizen voor een bestuur met acht leden 

bedraagt maximaal 1,5% van de totale MFAS-jaarbegroting. Dit bedrag 
kan niet worden overschreden;  

ii. de vergoeding van de reissom kan per bestuurslid nooit meer dan 50% 
zijn, ook indien de 1,5% van de totale MFAS-jaarbegroting meer 
bedraagt dan de 50% van de reissommen;  

iii. bovengenoemde 1,5% geldt voor een bestuur van acht personen. Mocht 
er in de toekomst een bestuur komen met een ander aantal 
bestuursleden, dan wordt de 1,5% in evenredige verhouding gewijzigd; 

d. het uitgegeven geld dient gespecificeerd in het financieel eindverslag te 
worden verwerkt. 

 

Artikel 3 Leden 
 

1:  De volgende groep die niet staat ingeschreven als student aan de Faculteit der 
Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam kan lid worden van de 
vereniging: 

 a.      Zij-instromers die geneeskunde studeren aan het AMC 
 
2: Ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging geschiedt door de ALV bij 

meerderheid van stemmen. Op de ALV heeft het voor ontzetting voorgedragen 
lid de gelegenheid gekregen om zijn mening over deze ontzetting kenbaar te 
maken. Ontzetting uit het lidmaatschap, met toelichting, dient op de agenda van 
de ALV te staan. Stemming geschiedt zoals beschreven in artikel 7 lid 1. 

 
3:  Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen, wiens ontzetting op één van de 

volgende ALV’s voorgesteld zal worden. Gedurende de schorsing mag het 
betrokken lid uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten niet uitoefenen. De 
schorsing eindigt door de beslissing van de ALV omtrent de ontzetting, 
behoudens eerdere opheffing door het bestuur. 

 
4: Ieder die gelden of andere eigendommen van de MFAS onder zich heeft, is  

daarvoor persoonlijk aansprakelijk. Bij overdracht van functies moeten deze 
gelden en eigendommen van de MFAS binnen vijf (5) werkdagen worden 
overgedragen. Bij verzuim hiervan is de opvolger aansprakelijk, tenzij hij of zij 
binnen vijf (5) werkdagen het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte heeft 
gesteld. Wanneer de opvolger niet op de hoogte is van de over te dragen gelden 
en/of eigendommen van de MFAS is de opgevolgde aansprakelijk. 

 
5: Bij bepaalde activiteiten kan het bestuur een door de commissie vastgestelde  

doelgroep voorrang verlenen. 
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Artikel 4 Bestuur 
 

1: De kandidaat-ALV is de ALV waarop het kandidaat bestuur wordt voorgedragen 
en er over de kandidaatsbestuursleden wordt gestemd. Deze ALV dient 
minimaal twee weken voor de jaar-ALV gehouden te worden. 

 
2: De procedure ter verkiezing van het kandidaat bestuur is als volgt:  

a.   de bestuursfuncties waarnaar men kan solliciteren worden onder andere 
door middel van posters, opgehangen op tenminste drie voor leden 
toegankelijke plaatsen binnen de faculteit, waaronder de MFAS-kamer, en 
eventueel aankondigingen in de Emphasis en op de website kenbaar 
gemaakt; 

b.   geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het 
bestuur; 

c.   er zal een sollicitatieronde plaatsvinden op basis waarvan het huidige 
bestuur een kandidaat bestuur samenstelt, dat zal worden voorgedragen 
op de kandidaat-ALV; 

d.   de samenstelling van het kandidaat bestuur wordt ten minste vijf (5) 
werkdagen voorafgaand aan de kandidaat-ALV kenbaar gemaakt aan de 
leden. Tevens ligt een lijst met de namen ter inzage in de MFAS-kamer; 

e.   het is mogelijk om tijdens de kandidaat-ALV één of meer tegenbesturen 
voor te dragen. Een tegenbestuur moet zich uiterlijk twee (2) werkdagen 
voor de kandidaat-ALV schriftelijk bij de secretaris van het bestuur 
opgeven. Door stemming over een kandidaat bestuur in zijn geheel wordt 
een kandidaat bestuur al dan niet aangenomen. Stemming geschiedt zoals 
beschreven in artikel 7 lid 1; 

f.   alle aanwezigen op de kandidaat-ALV mogen aan deze stemming 
deelnemen, de kandidaten uitgezonderd; 

g.   het op de ALV gekozen kandidaat bestuur functioneert vanaf dat moment 
als future tempore (f.t.) bestuur; 

h.  de kandidaat-ALV zal het f.t. bestuur de opdracht meegeven een begroting 
en beleidsplan op te stellen, welke op de jaar-ALV ter stemming zullen 
worden gebracht; 

i.  daarnaast zal het f.t. bestuur de tijd tussen de kandidaat-ALV en de jaar-
ALV zo goed mogelijk benutten om kennis te nemen van het reilen en zeilen 
van de vereniging in het geheel en de verantwoordelijkheden horend bij de 
functie waarin het f.t. bestuurslid zal aantreden; 

j.  leden van het f.t. bestuur handelen onder supervisie van het huidige 
bestuur. 

 
3: Aanname van het bestuur:  

Een f.t. bestuur wordt aangenomen als bestuur wanneer het beleidsplan en de 
begroting op de jaar-ALV zijn goedgekeurd. Indien het beleidsplan en/of de 
begroting afgekeurd word(t)(en), wordt opdracht gegeven tot het schrijven van 
een nieuw beleidsplan en/of het opstellen van een nieuwe begroting. Hierbij 
dient rekening gehouden te worden met de aanwijzingen die bij de afkeuring 
gegeven zijn.  

 
4:  De decharge van het bestuur vindt plaats nadat het financieel jaarverslag is 

goedgekeurd door de ALV. 
 

5: Wisseling van het bestuur: 
a.   de voorzitter houdt zijn of haar aftreedrede; 
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b. de voorzitter gaat over tot eervol ontslag van zijn of haar bestuur en 
installatie van het nieuwe bestuur, waarbij de voorzitter als laatste zichzelf 
eervol ontslaat en de nieuwe voorzitter installeert. De terminologie hierbij 
is als volgt: 
(voorzitter): “In de navolgende hamerslag zal ik  [naam] eervol ontslaan als 
[functie] van het [jaar] bestuur en tevens installeer ik [naam] als [functie] 
van het [jaar] bestuur.”; 

c. na het eervolle ontslag zet de nieuw aangestelde voorzitter de ALV voort. 
 

6: Indien een lid van het bestuur aftreedt, wordt dit in het eerstvolgende nummer  
van de Emphasis, in de MFAS-nieuwsbrief en op website medegedeeld. Op de 
eerstvolgende ALV wordt in de vacature voorzien. Tot die tijd is het bestuur 
gerechtigd tijdelijk een ander in zijn of haar plaats te benoemen. 
 

7: Het bestuur is verplicht aan de leden desgewenst de kas en waarden te tonen 
en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

 
8: Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de ALV 

worden ontslagen. Over ontslag besluit de ALV volgens procedure beschreven 
in artikel 11 van de statuten. In afwachting van het eventuele ontslag van één 
of meerdere bestuursleden door de ALV kan (kunnen) het (de) betreffende 
bestuursli(e)d(en) geschorst worden. 

 
9:  Indien in geval van schorsing van een bestuurslid niet binnen drie maanden tot 

zijn of haar ontslag is overgegaan, wordt de schorsing opgeheven. Het 
geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ALV te 
verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. 

 
10: Bij iedere MFAS-activiteit moeten minimaal twee bestuursleden aanwezig zijn. 

 

Artikel 5 Commissies 
 

1:  De sollicitatieprocedure voor commissies is als volgt:  
a. vacatures dienen tenminste door middel van posters, opgehangen op 

tenminste drie voor leden toegankelijke plaatsen binnen de faculteit, en 
eventueel aankondigingen in de Emphasis kenbaar te worden gemaakt; 

b.  één ieder die zich aanmeldt voor een commissie ondergaat een 
sollicitatiegesprek bij een sollicitatiecommissie. Deze commissie bestaat 
uit minimaal twee bestuursleden, waarvan één bij voorkeur het voor de 
commissie verantwoordelijke bestuurslid is. 

 
2: Voortijdig ontslag van het lidmaatschap van een commissie geschiedt door het 

bestuur wanneer: 
a. het betreffende commissielid niet voldoet aan de taken en 

verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan zijn of haar functie binnen 
de commissie; 

b. nadat het voor ontslag voorgedragen commissielid de gelegenheid heeft 
gekregen zijn mening over dit ontslag kenbaar te maken; 

c. nadat het voor ontslag voorgedragen commissielid de gelegenheid heeft 
gekregen binnen drie weken te tonen dat hij of zij kan voldoen aan zijn of 
haar taken en verantwoordelijkheden, die redelijkerwijs uit zijn of haar 
functie voortvloeien.  
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3:  Het bestuur kan met een commissie afspraken maken en op schrift stellen die 
mogelijk afwijken van wat in dit HR is bepaald. Deze afspraken gelden, mits zij 
door beide partijen zijn ondertekend, door de ALV zijn goedgekeurd en voor de 
maximale duur van één jaar. 

 

Artikel 6 Algemene Ledenvergadering 
 

1: De MFAS kent doorgaans vijf bijzondere ALV’s per bestuursjaar: 
 a.  de jaar-ALV 
 b.  de financiële jaar-ALV 
 c.  de Stokvis-ALV 
 d.  de halfjaar-ALV 
 e.  de kandidaat-ALV 
 
2: Bijeenroeping van de ALV geschiedt ten minste twee weken van tevoren door 

schriftelijke bekendmaking en een vermelding op de website. 
 
3: Bijeenroeping van een spoed-ALV geschiedt ten minste 48 uur van tevoren door 

schriftelijke bekendmaking en een vermelding op de website. Een spoed-ALV 
wordt bijeengeroepen indien er noodzaak is om één bepaald onderwerp eerder 
ter sprake te brengen dan de eerstvolgende reguliere ALV. 

 
4: In elke aankondiging van een ALV dienen vermeld te zijn: 

a. datum, plaats en tijdstip waarop de ALV gehouden zal worden; 
b. de volledige agenda van de te houden ALV; 
c. de plaats en datum vanaf wanneer eventuele vergaderstukken voor de 

desbetreffende ALV te verkrijgen en/of in te zien zijn. 
 

5: De eventuele vergaderstukken dienen tenminste vijf (5) werkdagen vóór de 
desbetreffende ALV ter inzage te liggen op een voor alle leden toegankelijke 
plaats. 

 
6:  Verzoeken en beroepen aan de ALV moeten tenminste twee (2) werkdagen voor 

de dag van de ALV bij de secretaris worden ingediend. 
 
7:  Op de ALV mag alleen worden gestemd over onderwerpen die voor de ALV zijn 

aangekondigd, tenzij de afhandeling dermate veel spoed vereist.  
 

8: Een ALV kan niet tijdens academische vakanties worden gehouden. 
 

9:  Tenzij anders bepaald, gaan reglementswijzigingen en andere besluiten in op  
het moment dat de vergadering daartoe besluit. 

  
10: Het woord van orde kan desgevraagd door de voorzitter worden verleend. Indien 

een verzoek om het woord van orde niet door de voorzitter wordt ingewilligd, 
wordt het verzoek ter stemming aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. 
Inwilliging van het verzoek geschiedt met onmiddellijke ingang en gaat vóór alle 
andere onderwerpen. 
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Artikel 7 Stemmen 
 

1:  Zowel tijdens de bestuursvergadering als de ALV, kan stemming plaatsvinden 
op de volgende wijzen: 
a. elektronisch, middels stemkastjes. Iedere stemgerechtigde op de ALV 

krijgt een stemkastje en eventueel een additioneel stemkastje voor degene 
die de stemgerechtigde machtigt. 

b. middels het opsteken van de hand. De stemmen worden door ten minste 
twee bestuursleden geteld en door de voorzitter bekend gemaakt. 

c. gesloten, middels het gebruik van briefjes. De stemmen worden door ten 
minste twee bestuursleden geteld en door de voorzitter bekend gemaakt. 

d. per acclamatie 
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Voorwaarden 

Het te benoemen erelid 
 Heeft blijk gegeven van een bijzondere affiniteit met de MFAS; 
 Heeft zich geruime tijd ingezet voor de MFAS en haar leden; 
 Is (bij aanstelling) binnen het AMC-UvA actief, succesvol en onbesproken op het gebied 

van onderwijs en/of patiëntenzorg en/of medisch onderzoek. Daarbij onderscheidt 
een erelid zich van andere gegadigden door betrokken te zijn geweest bij invloedrijke 
ontwikkelingen in het onderwijs, binnen het AMC of  binnen de MFAS. 

Handelswijze 

 De MFAS heeft maximaal tien ereleden; 
 Het goedkeuren van een nieuw erelid door de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

geschiedt in twee gesloten stemronden. Het bestuur van de MFAS kan de gegadigde die 
voldoet aan de boven genoemde voorwaarden, als kandidaatserelid voordragen aan de 
ALV. De ALV kan vervolgens instemmen of haar afkeuring geven met meerderheid van 
stemmen. Het kandidaatserelid zal pas na de tweede stemronde, indien deze positief is 
uitgevallen, op de hoogte gesteld worden van zijn of haar voordracht; 

 Het Bestuur zal het tijdstip van benoeming zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan 
haar leden; 

 De MFAS organiseert een festiviteit waarop het erelid benoemd wordt door de 
voorzitter en waarop het nieuwe erelid zijn of haar ereledendocument ontvangt. 
Uitnodigingen voor de borrel gaan uit naar de leden, ereleden, leden van verdienste en 
buitengewone leden van de MFAS, de leden van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA 
en vrienden, vakgenoten en bekenden van het te benoemen erelid; 

 Het aangestelde erelid wordt toegevoegd aan het ereledenbestand en uitgenodigd voor 
het jaarlijks te houden ereledendiner;  

 De MFAS stelt haar nieuwe erelid aan haar leden voor door middel van een artikel in 
de eerstvolgende uitgave van de Emphasis; 

 Het erelidmaatschap is in principe voor het leven. Enkel bij persisterend negeren van 
de verantwoordelijkheden die een erelidmaatschap met zich meebrengt, kan de ALV, 
op voordracht van het bestuur, het betreffende erelid vragen zijn of haar 
erelidmaatschap op te zeggen. Voor afhandeling zie artikel 8 van de statuten. 

Inhoudelijk 

Het accepteren van het erelidmaatschap van de MFAS geeft de volgende privileges: 
 Men mag bogen op de titel ‘MFAS-erelid’; 
 Men wordt op de hoogte gehouden van MFAS-activiteiten en uitgenodigd voor ALV’s; 
 Men krijgt voorrang bij deelname aan MFAS-activiteiten; 
 Men kan aanschuiven bij het illustere, jaarlijks gehouden ereledendiner; 
 Men wordt uitgenodigd voor een jaarlijkse receptie ter ere van de Dies Natalis van de 

MFAS, voor ereleden, leden van verdienste en oud-besturen; 
 Men mag gratis naar activiteiten waar geen gelimiteerd aantal kaarten is; 
 Men mag de Epsteinbar huren tegen gereduceerd tarief; 
 Men ontvangt een abonnement op de Emphasis; 
 Men ontvangt jaarlijks een uitnodiging voor de constitutieborrel en een kerstkaart van 

het MFAS-Bestuur; 

Bijlage 1 

Protocol 

Benoeming MFAS-erelid 
 



 

Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten 
 

10 Huishoudelijk  Reglement 

 
Het accepteren van het erelidmaatschap van de MFAS geeft de volgende 
verantwoordelijkheden: 

 Men treedt op als ambassadeur van de MFAS; 
 Men zal redelijkerwijs gehoor geven aan verzoeken voor diensten en vragen van MFAS-

leden; 
 Men zal regelmatig blijk geven van een geïnteresseerde houding jegens de MFAS en 

haar uiteenlopende activiteiten. 
 
Bij benoeming van een erelid dient er rekening gehouden te worden met het volledige 
ereledenprotocol. Er wordt dus niet puur naar de voorwaarden gekeken. 
 
Laatste wijziging: 01-03-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 

Protocol 

Benoeming MFAS-lid van verdienste 
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Voorwaarden 

Het te benoemen lid van verdienste heeft geregeld blijk gegeven van een geïnteresseerde 
houding jegens de MFAS en haar activiteiten en heeft zich buitengewoon en geruime tijd 
ingezet voor de MFAS en haar leden. 

Handelswijze 

 De MFAS heeft geen maximum aan het aantal leden van verdienste. Het Bestuur dient 
er echter op toe te zien dat lid van verdienste een exclusieve titel blijft ; 

 Het Bestuur van de MFAS kan de gegadigde die voldoet aan de boven genoemde 
voorwaarden, als kandidaat-lid van verdienste voordragen aan de ALV. De ALV kan 
vervolgens instemmen of haar afkeuring geven met meerderheid van stemmen middels 
een gesloten stemronde; 

 Het Bestuur zal het moment van benoeming zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan 
haar leden; 

 De MFAS kiest een passend moment uit waarop het lid van verdienste benoemd wordt 
door de Voorzitter en waarop het nieuwe lid van verdienste zijn of haar lid van 
verdienstedocument ontvangt; 

 Het Bestuur zal na de benoeming het nieuwe lid van verdienste presenteren in de MFAS 
nieuwsbrief. 

 Het lidmaatschap van verdienste is in principe voor het leven. Het lidmaatschap is 
eventueel schriftelijk bij het MFAS-bestuur op te zeggen. 

Inhoudelijk                                  

Het accepteren van het lidmaatschap van verdienste van de MFAS geeft de volgende privileges: 
 Men mag bogen op de titel ‘MFAS-lid van verdienste’; 
 Men wordt op de hoogte gehouden van MFAS-activiteiten en uitgenodigd voor ALV’s; 
 Men wordt uitgenodigd voor een jaarlijkse receptie ter ere van de Dies Natalis van de 

MFAS, voor ereleden, leden van verdienste en oud-besturen; 
 Men mag de Epsteinbar huren tegen gereduceerd tarief; 
 Men ontvangt een abonnement op de Emphasis. 
 Men ontvangt jaarlijks een uitnodiging voor de constitutieborrel en een kerstkaart van 

het MFAS-Bestuur; 
 

Het accepteren van het lidmaatschap van verdienste van de MFAS geeft de volgende 
verantwoordelijkheden: 

 Van een lid van verdienste wordt verwacht dat hij of zij geen activiteiten zal ontplooien 
die in strijd zijn met de doelen van de MFAS. Bij persistent negeren hiervan kan de ALV 
op voordracht van het Bestuur het lid van verdienste vragen zijn of haar lidmaatschap 
van verdienste op te zeggen. 

 
Bij benoeming van een lid van verdienste dient er rekening gehouden te worden met het 
volledige lid van verdienste protocol. Er wordt dus niet puur naar de voorwaarden gekeken. 
 
Laatste wijziging: 01-03-2016 
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Doel  
De Kas Controle Commissie (KCC) is eindverantwoordelijk voor een correcte financiële 
administratie van de Penningmeester, de Commissaris Faciliteiten en de Commissaris 
Epsteinbar. Tevens functioneert de KCC als het financiële adviesorgaan van de vereniging en 
behoudt hiermee het recht voor gevraagde of ongevraagde adviezen op dit gebied te geven. 
 

Benoeming  
 De KCC bestaat uit minimaal drie leden benoemd op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Bij 
voorkeur nemen de aftredende Penningmeester, Commissaris Faciliteiten en Commissaris 
Epsteinbar plaats in de commissie. 
 

Handelswijze  
 De Penningmeester, Commissaris Faciliteiten en Commissaris Epsteinbar maken op drie 
momenten in het jaar een verslag van de huidige financiële situatie van de vereniging te maken. 
Dit verslag wordt gemaakt op de volgende momenten in het jaar:  
• aan het eind van het eerste kwartaal;  
• halverwege het boekjaar;  
• aan het eind van het jaar.  
 
De KCC overziet dit preces en helpt naar eigen kunnen indien nodig. Alhoewel de KCC 
verantwoordelijk is voor een correcte financiële administratie, blijft het huidig zittende bestuur 
te allen tijde verantwoordelijk voor de transacties die er in de betreffende periode plaats hebben 
gevonden.  
 
Op de halfjaar-ALV en de financiële jaar-ALV legt de KCC haar bevindingen over respectievelijk 
het financiële halfjaar- en financiële eindverslag ter goedkeuring voor aan de leden. Er zal 
minimaal één lid van de KCC op de desbetreffende ALV’s aanwezig zijn. Daarnaast stelt de KCC 
haar bevindingen op schrift vast en streeft ernaar om deze minimaal vijf (5) werkdagen vóór de 
ALV te sturen naar het bestuur, waarna het wordt doorgestuurd naar de leden.  
 
De financiële jaar-ALV dient uiterlijk twee maanden na de jaar-ALV plaats te vinden. 
Vooruitlopend op het op de financiële jaar-ALV te presenteren financieel jaarverslag, wordt ten 
tijde van de jaar-ALV een voorlopige exploitatierekening gepresenteerd door de penningmeester 
van het aftredend bestuur.  
 
Mocht de KCC vaststellen dat er sprake is van onregelmatigheden in de boekhouding, dan kan zij 
een advies betreffende passende maatregelen aan de ALV geven. De ALV zal hier verder over 
beslissen.  
 
Het financiële kwartaalverslag zal door de KCC ingezien worden, maar in tegenstelling tot het 
financiële halfjaar- en financiële jaarverslag niet op de ALV ter goedkeuring aan de leden worden 
gepresenteerd. 
 

Ontslag  
 Het oud-bestuur zal door de ALV bij goedkeuring van de door de KCC geschreven brief worden 
ontslagen en daarmee worden gedechargeerd. 
 
Laatste wijziging: 26-06-2017 
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Als één der leden, ereleden dan wel buitengewone leden overlijdt, dan draagt het bestuur er 
zorg voor dat: 
 
 Het bericht geverifieerd wordt; 
 Bij de onderwijsadministratie wordt gecontroleerd of de naam klopt; 
 Er contact gezocht wordt met het Onderwijsinstituut, de studieadviseurs en/of de Raad 

van Bestuur om de acties op elkaar af te stemmen; 
 Er een rouwadvertentie wordt geplaatst in een landelijk dagblad, indien er daartoe 

financiële middelen zijn, zulks in overleg met de nabestaanden. 
 Er een bericht verschijnt in de Emphasis, zulks in overleg met de nabestaanden; 
 Er een In Memoriam in de Almanak verschijnt, zulks in overleg met de nabestaanden; 
 De familie een condoleancebericht ontvangt; 
 Er een rouwkamer wordt ingericht op het AMC; 
 Alle MFAS-activiteiten tot en met de uitvaart worden beperkt; 
 Er een overlijdensbericht verschijnt op de plasmaschermen en de website; 
 De begrafenis door ten minste twee bestuursleden wordt bijgewoond; 
 Er een krans of bloemstuk op de begrafenis aanwezig is; 
 Er op de eerst volgende algemene ledenvergadering een moment stilte in acht wordt 

genomen ter nagedachtenis aan de overledene; 
 Het overleden lid wordt verwijderd uit het ledenbestand; 
 Het overleden lid wordt geregistreerd in een daarvoor bestemde map. 
 
 
Laatste wijziging: 01-09-2002 
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Wanneer een lid van het koninklijk huis komt te overlijden zal het bestuur er zorg voor dragen 
dat de landelijke richtlijnen, opgesteld door de Rijksvoorlichtingsdienst, worden gevolgd. Er 
zal hierbij worden overlegd met de Raad van Bestuur van het AMC.  
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     Protocol  
Oneervol decharge bestuurslid  

 
Doel  
Een oneervol decharge is een middel waarmee de ALV een bestuurslid na ontslag kan 
ontheffen uit zijn/haar verantwoordelijkheden. Anders dan bij een eervol decharge wordt 
het bestuurslid bij een oneervol decharge ook ontheven uit verschillende rechten.  
 
 
Gebruik  
De ALV kan een oneervol decharge als middel aanwenden wanneer een bestuurslid in haar 
mening:  

 dusdanig ontoereikend heeft gefunctioneerd dat een eervol decharge ongepast is en/of  
 de vereniging schade heeft toegebracht tijdens het uitvoeren van zijn/haar 

bestuursfunctie.  
 
Op een (oneervol) ontslag zoals bedoeld in artikel 11, lid 5 van de statuten volgt 
automatisch een oneervol decharge.  
Oneervol decharge geschiedt bij tenminste tweederde (2/3de) meerderheid van de stemmen 
op de Algemene Ledenvergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden.  
 
 
Inhoud  
Oneervolle decharge houdt in dat het bestuurslid in kwestie geschrapt wordt als (oud-
)bestuurslid der MFAS. Hieruit volgt dat hij/zij:  

 Niet meer vermeld wordt in alle uitingen waar namen van (oud-)bestuursleden vermeld 
worden, zoals almanakken, archief en website.  

 De titel ‘(oud-)bestuurslid’ niet meer mag dragen.  
 Niet meer wordt aangemerkt als ‘begeleidend bestuurslid’ van één of meerdere 

commissies, maar als ‘algemeen lid’.  
 Niet meer welkom is op activiteiten voor oud-bestuursleden.  
 Het recht op sollicitatie voor functies in het bestuur en/of commissies van de vereniging, 

zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten, verliest.  
 Uitgesloten is van deelname aan adviserende organen van de vereniging, zoals de 

KasControleCommissie, Commissie van Advies en/of de Raad van Toezicht.  
 Niet in aanmerking komt voor andere privileges voorbehouden aan oud-bestuursleden.  
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 Protocol  
Raad van Toezicht 

 
Doel  
De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het functioneren van het bestuur in zijn geheel en het 
functioneren van de afzonderlijke bestuursleden. Daarnaast houdt de RvT toezicht op het 
behalen van de doelstellingen van de vereniging zoals deze onder andere zijn opgesteld in het 
beleidsplan en de statuten.  
 
De RvT heeft in beginsel een rol als vertrouwenspersoon voor het bestuur en heeft daarbij een 
geheimhoudingsplicht. Als de RvT van mening is dat de integriteit van de vereniging of het 
functioneren van het bestuur ernstig in het gedrang komt, kan er worden overgegaan tot het 
uitbrengen van verslag aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). Daarnaast kan de RvT 
verslag uitbrengen aan de ALV aan de hand van de gestelde doelen op aanvraag van het bestuur 
en/of de ALV. De RvT deelt in deze gevallen alleen de informatie die zij nodig acht met de ALV.  
 
Benoeming  
De RvT bestaat uit minimaal drie leden, waarvan bij voorkeur twee oud-bestuursleden der MFAS 
zijn.  
Indien een niet oud-bestuurslid wordt voorgedragen is het voor dit lid niet mogelijk te 
solliciteren voor het bestuursjaar volgend op het jaar waarin hij/zij lid is van de RvT.  
Leden van de RvT worden aangesteld voor maximaal twee jaar door de jaar-ALV, waarmee bij 
voorkeur een dakpanstructuur wordt gehandhaafd. Het aftredende bestuur zal de RvT-leden 
voorstellen. Over deze samenstelling wordt tijdens de ALV gestemd en bij goedkeuring wordt de 
raad per direct aangesteld. De leden van de RvT zijn geen leden van het aan- of aftredende 
bestuur en hebben geen directe relatie met het aantredende bestuur.  
 
Bij het vroegtijdig aftreden van een RvT-lid is het meest recent afgetreden bestuur 
verantwoordelijk voor de aanstelling van een nieuw lid. Als de ALV van mening is dat de 
integriteit van de RvT in zijn geheel of door het functioneren van één der leden geschonden is, 
kan de ALV door middel van stemming besluiten de RvT te ontbinden. Het meest recent 
afgetreden oud-bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van een nieuwe RvT.  
 
Handelswijze  
De RvT evalueert ten minste tweemaal per jaar zowel het functioneren van het bestuur in zijn 
geheel als het functioneren van de afzonderlijke bestuursleden. Zo kunnen eventuele 
onregelmatigheden tijdig worden opgespoord.  
 
Indien het functioneren van het bestuur of van één of meerdere bestuursleden ontoereikend is, 

heeft de RvT de volgende middelen tot zijn beschikking. Bij onregelmatigheden of problemen 

zoekt de RvT in eerste instantie samen met het bestuur een passende oplossing. Daarnaast kan 

de RvT een officiële waarschuwing geven. De RvT dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan het 

bestuur en toe te zien op het vinden van een passende oplossing. Als derde mogelijkheid kan de 

RvT overgaan op per directe schorsing van één of meerdere bestuursleden. Hierbij dient direct 

een spoed-ALV aangevraagd te worden met als doel te stemmen over schorsing of ontslag van 

desbetreffend(e) bestuurslid, -leden.  

Bovendien kan het functioneren van het bestuur of bestuurslid, -leden tijdens elke ALV 

geagendeerd worden, waarna de ALV over kan gaan op schorsing, dan wel ontslag van het 

bestuurslid, zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten. 

 


