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Huishoudelijk reglement voor Fedet sectie ETG 
  
 
1. Naam en rechtspersoon 

a. De sectie draagt de naam Fedet sectie ETG, verder te noemen: sectie ETG. 
b. De sectie ETG is geen rechtspersoon maar een onderdeel van de Federatie Elektrotechniek (hierna 

genoemd: Fedet) conform artikel 11 van de statuten van Fedet d.d. 28 april 2016 en daarom gebonden 
aan de statuten van Fedet. 

 
2. Doel van de sectie ETG 

Het doel van de sectie ETG is het (doen) uitvoeren van specifieke belangenbehartiging en activiteiten voor 
leden van de sectie ETG als bedoeld in artikel 2 van de statuten van Fedet, in het bijzonder met betrekking 
tot het bieden van een netwerk/platformfunctie en een goed geprogrammeerd aanbod. 

 
3. Deelnemers van de sectie ETG 

De sectie ETG kent deelnemers. Deelnemers van secties kunnen uitsluitend gewone leden van Fedet zijn. 
Het sectiebestuur kan ook buitengewone leden van de Fedet als lid van de sectie toelaten, conform artikel 
11 van de statuten van Fedet. 

 
4. Duur van het deelnemerschap van de sectie ETG 

a. Het deelnemerschap van de sectie ETG wordt schriftelijk aangegaan voor een periode van tenminste 
één jaar. 

b. Het deelnemerschap van de sectie eindigt: 
1. bij beëindiging van het lidmaatschap van Fedet. 
2. door schriftelijke opzegging. 

 
5. Verkrijging van het deelnemerschap van de sectie ETG 

a. De aanvraag voor deelname aan de sectie ETG geschiedt schriftelijk bij het Fedet secretariaat. 
b. Ten tijde van de aanvraag voor het deelnemerschap van de sectie dient men Fedet lid te zijn of dient 

een aanvraag tot het Fedet lidmaatschap te worden ingediend, een en ander met opgave van de 
gegevens die nodig zijn om na te gaan of aan de vereisten voor het lidmaatschap is voldaan. 

c. De aanvraag met deze gegevens voor sectiedeelname wordt door de branche- of projectmanager 
voorgelegd aan het bestuur van de sectie, dat een gemotiveerd besluit neemt over de toelating tot de 
sectie. Het betrokken besluit wordt de aanvrager door de branche- of projectmanager schriftelijk 
meegedeeld. 

d. Tegen een afwijzend besluit kan de aanvrager binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke 
mededeling van dit besluit in beroep gaan bij het bestuur van de sectie. 

 
6. Bestuur van de sectie ETG  

a. Bestuursleden van het sectiebestuur ETG zijn uitsluitend directieleden. 
b. Uit haar midden benoemt de sectie ETG een voorzitter en een vicevoorzitter. Daarnaast bestaat het 

bestuur uit een aantal bestuursleden, die door de voorzitter en de vicevoorzitter worden aangezocht. 
Zij vormen samen het sectiebestuur als bedoeld in dit reglement. Het bestuur van de sectie bestaat uit 
een oneven aantal bestuursleden van minimaal drie bestuursleden en maximaal zeven bestuursleden. 

c. De voorzitter heeft tot taak het leiden van vergaderingen en de vertegenwoordiging van de sectie 
binnen en, voor zover van toepassing, buiten de Fedet.  

d. De voorzitter van de sectie maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van Fedet. 
e. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vicevoorzitter diens taken waar. 
f. Het sectiebestuur besluit over aanvragen tot deelnemerschap van de sectie en adviseren het 

Algemeen Bestuur van Fedet over aanvragen tot lidmaatschap van Fedet. 
g. De bestuursleden van de sectie worden benoemd voor een periode van drie jaar, welke periode één 

keer voor opnieuw drie jaar verlengd kan worden. 
h. Het sectiebestuur stelt jaarlijks een rekening en verantwoording op over het door haar gevoerde 

bestuur aan het Algemeen Bestuur van Fedet. 
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i. Het lidmaatschap van het sectiebestuur eindigt door het verstrijken van de daarvoor geldende 
periode, dan wel door (tussentijdse) opzegging door het sectiebestuurslid, door beëindiging van het 
lidmaatschap van Fedet of door opzegging van het deelnemerschap van de sectie. 

j. Ingeval van (tussentijds) aftreden van voorzitter of vicevoorzitter worden kandidaten uit de sectie 
opgeroepen zich beschikbaar te stellen. Kandidaten kunnen ook worden voorgedragen door de nog in 
functie zijnde voorzitter of vicevoorzitter of overige bestuursleden. Bij meerdere kandidaten wordt, 
tijdens een sectievergadering, gestemd door de aanwezige leden van de sectie.  

 
7. Sectievergaderingen van de sectie ETG 

a. De sectie ETG houdt jaarlijks minimaal één sectievergadering.  
b. Binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar wordt een sectievergadering gehouden. In deze 

vergadering wordt in ieder geval: 
1. door het sectiebestuur verslag uitgebracht over het afgelopen kalenderjaar. 
2. door het sectiebestuur rekening en verantwoording afgelegd over het in het afgelopen 

kalenderjaar door haar gevoerde beheer; 
3. een door het sectiebestuur in te dienen begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende 

kalenderjaar vastgesteld; 
c. Voorts wordt een sectievergadering gehouden: 

1. zo dikwijls het bestuur dat nodig oordeelt; 
2. wanneer tenminste een kwart van het aantal deelnemers dit schriftelijk aan het bestuur verzoekt. 

In dat geval dient het bestuur ervoor zorg te dragen dat deze sectievergadering binnen vier weken 
na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden. 

d. Sectievergaderingen worden schriftelijk op een termijn van minstens vijftien werkdagen door de 
branche- of projectmanager bijeengeroepen, een en ander onder gelijktijdige toezending van de 
agenda van de desbetreffende vergadering. 

e. Iedere deelnemer heeft het recht in een sectievergadering voorstellen te doen, mits deze tien 
werkdagen vóór de vergadering bij de branche- of projectmanager zijn ingediend. De branche- of 
projectmanager plaatst het voorstel op de agenda van de desbetreffende vergadering en stuurt de 
aanvulling op de agenda onverwijld doch ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering toe aan de 
leden.  

 
8. Secretariaat 

a. Het secretariaat van de sectie ETG wordt gevoerd door het Fedet secretariaat, dat na overleg met het 
Algemeen Bestuur van Fedet een branche- of projectmanager aanwijst ter vervulling van die taken. 

b. De branche- of projectmanager maakt geen deel uit van het (sectie-)bestuur.  
 
9. Financieel beheer van de sectie ETG 

a. Het verslagjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. 
b. Het sectiebestuur benoemt indien gewenst een penningmeester, die voorafgaand aan de betreffende 

sectievergadering controleert of de jaarrekening over het voorgaande kalenderjaar een getrouw beeld 
geeft van het gevoerde financiële beheer. De penningmeester doet hiervan verslag aan de 
sectievergadering. 

c. De sectie heeft een (administratief) eigen vermogen. Het sectiebestuur kan namens Fedet over het 
vermogen van haar sectie beschikken, met uitsluiting van enig orgaan van Fedet. 

d. De branche- of projectmanager is belast met de uitvoering van de financiële administratie. 
e. De jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven van de sectie wordt ingericht in overleg met Fedet. 
f. Van het gevoerde financiële beleid wordt jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het 

kalenderjaar, door de sectievoorzitter verslag uitgebracht aan het Fedet Algemeen Bestuur.  
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10. Geldmiddelen 
a. Iedere sectiedeelnemer is verplicht tot betaling van een jaarlijkse sectiebijdrage. De hoogte van de 

sectiebijdrage wordt door de sectie vastgesteld en via het Fedet secretariaat geïnd. 
b. Een deelnemer, die tijdens het lopende jaar is toegetreden, is voor dat jaar de sectiebijdrage naar rato 

(in maanden) verschuldigd. 
 
11. Ontbinding sectie ETG 

a. De sectie kan slechts worden ontbonden door de Algemene Ledenvergadering van Fedet, op 
voordracht van het sectiebestuur na een daartoe met tenminste twee/derde bij de vergadering geldig 
uitgebrachte stemmen genomen besluit door de sectievergadering.  

b. Over de bestemming van de bezittingen van de sectie, evenals over een batig liquidatiesaldo, beslist 
de Algemene Ledenvergadering van Fedet. 

 
12. Geldigheid huishoudelijk reglement, wijzigingen en besluiten 

a. De sectie ETG heeft het recht dit huishoudelijk reglement te wijzigen.  
b. Wijzigingen en besluiten van de sectie die het beleid van Fedet doorkruisen, dan wel strijdig zijn met 

de statuten van Fedet of de wet, zijn nietig. 
c. Het huishoudelijk reglement, zomede wijzigingen of aanvullingen daarop, treden in werking terstond 

nadat zij door de sectievergadering zijn goedgekeurd. 
 
 

 


