HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1: Algemeen
Het huishoudelijk reglement vloeit voort uit artikel 32 van de statuten van de Coöperatieve Vereniging EurCons
B.A., is als aanvulling op de statuten onlosmakelijk hiermee verbonden en mag er niet mee in strijd zijn.
Artikel 2: Begripsbepalingen
a) Bestuur - Bestuur van de Coöperatieve Vereniging.
b) Statuten - De statuten van de Coöperatieve Vereniging.
c) Reglement - het huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Vereniging.
d) Commissielid - Natuurlijk persoon, die met betrekking tot een bepaalde uitvoerende activiteit deel
uitmaakt van een door de Coöperatieve Vereniging ingestelde commissie.
e) Lid - Natuurlijk persoon, die:
1) Te kennen heeft gegeven als lid tot CV EurCons B.A. te willen toetreden.
2) Door het bestuur akkoord bevonden is.
3) Het volledige deelnamebedrag ingebracht heeft.
f) Aspirant-lid - Natuurlijk persoon, die:
1) Te kennen heeft gegeven als lid tot CV EurCons B.A. te willen toetreden.
2) Door het bestuur akkoord bevonden is.
3) De jaarlijkse contributie voor aspirant-lidmaatschap heeft betaald.
g) Jaar - Kalenderjaar.
Artikel 3: Doel
a) Zelfstandig gevestigde, ervaren en goed opgeleide Finance, Governance, Control & Assurance consultants
in Europa ondersteunen en vertegenwoordigen.
b) De vraag naar zelfstandig werkende consultants uit de markt koppelen aan het aanbod van deze
zelfstandigen tegen rationele tarieven door backoffice diensten zo efficiënt mogelijk aan te bieden en
zelfstandigen te begeleiden om de kwaliteit te waarborgen.
c) Commercie:
1) Het netwerk inzetten voor het verkrijgen van aantrekkelijke opdrachten voor de leden.
2) Schaalgrootte gebruiken om als volwaardige contract partner van de “grotere" klanten op te treden.
3) Meer en hoger gekwalificeerde opdrachten voor de leden genereren.
4) Consistentie binnen de bandbreedte van de tarifering (uur- en dagtarieven).
5) Zowel een beter tarief voor de leden als een scherpere prijs voor de klanten door een lage
kostenstructuur.
6) In overleg met het in te zetten lid wordt nieuwe klanten een beperkte periode “niet goed, geld terug”
aangeboden. Feitelijk zal de klant niet gefactureerd worden. Leden zijn hier niet toe verplicht.
7) EurCons verricht voor haar leden de nodige acquisitiewerkzaamheden zoals:
i.
centrale verkoop/marketing activiteiten, zoals brochures, direct mail etc.
ii.
het direct benaderen van (potentiële) opdrachtgevers.
iii.
door de schaalgrootte ook in kunnen schrijven op projecten.
iv.
het inschrijven op tenders en aanbestedingen.
v.
het onderling aanbrengen van werk stimuleren (voor een nieuwe opdracht wordt € 500
verrekend met de commissie over de eigen opdracht van de aanbrengende consultant.
Deze credit blijft één kalenderjaar geldig).
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d) Ondersteuning:
1) Centrale facturering en incasso van via haar gegenereerde opdrachten.
2) Opzet en onderhoud CRM systeem t.b.v. de aangesloten leden.
3) Opstellen van algemene voorwaarden.
4) Ondersteuning aan de leden bij de aanvraag van VAR verklaringen.
5) Kennisdeling van de specifieke problematiek van zelfstandigen.
6) Coaching en begeleiding.
7) Ondersteuning bij het opstellen van offertes (verfraaiing, indeling, semantiek).
8) Administratie en hun bedrijfsvoering (tooling: spreadsheets/PowerPoint etc.).
e) Synergie
1) Back-up in geval van ziekte, verhindering e.a.
2) Promotie van door leden ontwikkelde producten.
3) Vaste (centrale) ontmoetingsplaats centraal voor de vereiste sociale cohesie.
4) Vergroting van de samenwerkingsmogelijkheden tussen de leden en/of zelfstandige professionals.
5) Uitbreiding van de verdere synergie effecten binnen EurCons te vergroten,
i.
collectieve verzekeringen.
ii.
centrale inkoop.
iii.
groepskortingen waarbij bij in gebreke blijven door een lid, de openstaande kosten
verrekend worden bij afrekening van het ledenkapitaal van desbetreffend lid.
iv.
seminars/roundtables.
f) Inhoud
1) Bewaking kwaliteitsniveau van de aangesloten leden.
2) Consistentie van de structuur van de profielen.
3) Cursussen/trainingen t.b.v. verhoging van het kennisniveau en het voldoen aan de PE vereisten.
4) Onderlinge klankbordfunctie.
5) Met de leden ontwikkelen van een kennisbank.
Artikel 4: Leden en aspirant-leden
Slechts zelfstandig werkende consultants, in welke juridische vorm dan ook, komen in
aanmerking voor het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging EurCons B.A. Het bestuur heeft de
bevoegdheid desgewenst het lidmaatschap van leden, die gedurende hun lidmaatschap besluiten in loondienst te
treden, in stand te laten.
a) Verplichting van leden:
1) Jaarlijks dienen de leden uiterlijk op 1 januari van dat jaar hun geldende VAR aan EurCons ter
beschikking te stellen. Voor in de loop van het jaar toetredende leden geldt dat zij hun VAR dienen
aan te leveren bij toetreding. Kandidaten die nog in de laatste fase van loondienst zijn en zijn
toegelaten, dienen z.s.m. een VAR verklaring aan te vragen en te overleggen.
2) Aspirant-leden zijn verplicht over te gaan tot volledig lidmaatschap, zodra zij een opdracht via
EurCons aanvaarden. Het reeds betaalde bedrag voor aspirant lidmaatschap wordt in dit geval
verrekend met het deelnamebedrag.
b) Rechten van leden:
1) De leden behouden hun eigen identiteit en kunnen indien zij dit wensen onder eigen naam/label
blijven offreren en diensten verrichten.
2) EurCons biedt de leden de mogelijkheid om zich via EurCons te profileren. Zij kunnen daarbij
gebruik maken van de centrale .eu Website van EurCons
3) De kwaliteit van de via EurCons aangeboden diensten zal worden geborgd door:
i.
Criteria bij toetreding:
a. Kennis (opleiding e.d.)
b. Ervaring
ii.
Gedrag
iii.
Faciliteren permanente bijscholing
iv.
Klanttevredenheid onderzoeken
v.
Self-Assessments
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Artikel 5: Bestuur
a) Het streven is om altijd een voltallig bestuur te hebben bestaande uit 3 of 5 personen.
b) Het bestuur dient voor de meerderheid uit leden te bestaan.
Artikel 6: Bestuursvergaderingen
a) Door de secretaris wordt eenmaal per jaar een vergaderschema opgesteld en ter goedkeuring aan het
bestuur voorgelegd.
b) Commissieleden kunnen voor de bestuursvergadering worden uitgenodigd.
c) De vergaderdata van het bestuur worden uiterlijk drie weken voor betreffende datum bij de leden bekend
gemaakt worden. Tot twee weken voor de vergaderdatum kunnen leden bij de secretaris punten indienen
waarover zij een uitspraak van het bestuur wensen.
Artikel 7: Bestuurstaken
a) De voorzitter en de secretaris stellen gezamenlijk de agenda samen voor de vergaderingen.
b) De secretaris verzorgt de oproeping tot de vergadering. Stukken voor de vergadering waarover de leden
een besluit dienen te nemen, worden ten minste drie weken voor de datum van de vergadering digitaal aan
de leden ter beschikking gesteld.
c) De secretaris neemt kennis van ingekomen stukken en doet elke vergadering verslag van de ingekomen en
uitgegane stukken. De secretaris voert correspondentie en houdt een archief bij.
d) De secretaris stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het kalanderjaar een jaarverslag op, waaruit
de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten in het afgelopen jaar blijken. Het jaarverslag dient door het
bestuur te worden goedgekeurd.
e) Tenminste voor 1 december van het lopende boekjaar stelt het dagelijks bestuur een begroting op voor het
daaropvolgende boekjaar. Deze begroting dient goedgekeurd te worden door ledenvergadering.
f) Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Coöperatieve Vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de Coöperatieve Vereniging naar eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanig 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 Coöperatieve Vereniging kunnen worden gekend.
g) Het bestuur benoemt uit het ledenbestand jaarlijks een kascontrolecommissie van 2 personen, die geen deel
uit mogen maken van het dagelijks bestuur en volledig lid moeten zijn.
1) De kascontrolecommissie onderzoekt de genoemde financiële stukken en brengt aan het bestuur en
ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
2) Het dagelijks bestuur is verplicht de kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
gevraagde inlichtingen te verstrekken.
3) Het door de kascontrolecommissie goedgekeurde verslag van de penningmeester strekt hem en het
dagelijks bestuur tot décharge omtrent het door hen gevoerde beleid voor zover blijkende uit de
goedgekeurde stukken.
h) Eens per jaar, bij de bestuursvergadering die plaatsvindt vóór de voorjaars-ALV, wordt de Raad van
Advies uitgenodigd.
Artikel 8: Commissies
a) Het bestuur is bevoegd commissies samen te stellen om het bestuur te helpen bij bepaalde onderdelen van
zijn taak. Het bestuur kan de uitvoering van bepaalde onderdelen van zijn bestuurstaak aan deze
commissies opdragen.
b) Het management wordt in haar commerciële activiteiten ondersteund door Service Line Leaders, die
benoemd worden uit de leden. De grondslagen voor de vergoeding van de Service Line Leaders worden
door de ALV vastgesteld.
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Artikel 9: Organisatie
a) EurCons is een Coöperatie met beperkte aansprakelijkheid en uit dien hoofde een rechtspersoon. Deze
rechtspersoon waarvan de aangesloten leden "mede-eigenaar" zijn, heeft geen winstoogmerk.
b) Het management van EurCons is in handen van een door het bestuur benoemde directeur. Het bestuur stelt
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur vast en draagt er zorg dat deze niet strijdig
zijn met de statuten en de overige bepalingen in dit huishoudelijk reglement.
c) Bij het ontbreken van de in lid b genoemde directeur, wordt de directiefunctie waargenomen door een door
het bestuur aangewezen bestuurslid. De vergoeding voor het waarnemen van deze functie kan nimmer de
in de goedgekeurde begroting opgenomen kosten voor de directiefunctie overstijgen. Deze kosten zijn het
gemiddelde gerealiseerde consultancytarief over het boekjaar.
d) Bij wijzigingen in de samenstelling van het bestuur legt het bestuur een voorstel voor aan de leden ter
goedkeuring. Het bestuur bestaat uit 3 tot 5 leden. Dit bestuur houdt toezicht op het management en
vertegenwoordigt EurCons tezamen met het management.
e) Ieder lid neemt deel via een inbreng welke tevens het maximale aansprakelijkheidsbedrag
vertegenwoordigt. De leden blijven eigenaar van dit inbrengkapitaal, dat bij uittreding in beginsel zal
worden gerestitueerd. Daarbij vindt afrekening plaats op basis van de door de ALV goedgekeurde
jaarrekening van het laatste jaar van lidmaatschap.
1) Voor de leden die inmiddels ingeschreven zijn voor 31 december 2007 gold een inbreng van € 1.750,-.
2) Voor de leden die na 31 december 2007 deelnemen, maar behoren tot de eerste groep van 50
deelnemers geldt een inbreng van € 2.500,-.
3) Voor de leden die zich daarna melden geldt een inbreng van € 3.500,-.
f) Aspirant-leden kunnen aanspraak maken op de algemene diensten van EurCons, zoals de PE sessies,
deelname collectieve regelingen etc. De bijdrage voor het aspirant lidmaatschap is vastgesteld op €
250,- per jaar. Bij toetreding na 30 juni van enig jaar wordt een half jaar in rekening gebracht voor het
lopende kalenderjaar.
g) Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
h) Het risico voor EurCons dient beperkt te blijven tot de algemene kosten zoals vermeld in een vooraf
goedgekeurde begroting. EurCons zal zelf geen verdere risicodragende activiteiten verrichten.
i) Bij eventuele "overschotten" uit de EurCons activiteiten zal door de ledenvergadering jaarlijks worden
bepaald hoeveel kapitaalswaarde boven de initiële inleg wordt uitgekeerd. Eventuele “tekorten” dienen in
mindering te worden gebracht op het inbrengkapitaal. Het inbrengkapitaal dient vervolgens zo snel
mogelijk op het nominale niveau te worden gebracht.
j) De bemiddelingskosten van EurCons zullen slechts kostendekkend zijn.
4) De bemiddelingskosten worden per "afgenomen" uur berekend over het basispakket van diensten.
5) De bemiddelingskosten worden jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld aan de hand van een
goed te keuren begroting. In 2013 wordt hiervoor € 10,- per uur gehanteerd. Voor niet-leden die in
voorkomende gevallen voor projecten ingezet worden in een EurCons-opdracht kunnen hogere
bemiddelingskosten in rekening worden gebracht.
6) Voor het eerste jaar zal de oprichtingsbegroting worden gehanteerd.
7) De volgende diensten maken geen deel uit van het basispakket en zullen separaat tegen kostprijs
worden doorbelast bij afname:
i.
Coaching en begeleiding.
ii.
Training en opleiding.
iii.
Ondersteuning tooling.
iv.
Ondersteuning VAR verklaring.
v.
Administratieve ondersteuning.
k) De leden zijn aansprakelijk voor de leveringskwaliteit van de door hun uitgevoerde opdrachten. Zijn
dienen hiertoe ook de noodzakelijke maatregelen te nemen om EurCons te vrijwaren van
aansprakelijkheid, zoals:
1) Leveringsvoorwaarden zo te definiëren dat voornoemde aansprakelijkheid wordt uitgesloten.
2) Garantiestelling en/of
3) Een adequate aansprakelijkheidsverzekering.
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l)

m)
n)

o)

p)

EurCons kan voor projecten bemiddelen, waarbij vacatures binnen dit project kunnen worden vervuld door
door EurCons voorgedragen niet-leden. Dit geschiedt alleen als een EurCons lid eindverantwoordelijk is
voor het project én de vacatures niet door leden of aspirant-leden opgevuld kunnen worden.
Het debiteurenrisico van de via EurCons gegenereerde opdrachten blijft uiteindelijk de aansprakelijkheid
van het desbetreffende lid/de leden die de opdracht uitvoert/en.
De vergoeding voor de werkzaamheden van de leden zal door EurCons binnen een week na
onvoorwaardelijke ontvangst van de betaling door de opdrachtgevers onder aftrek van de vastgestelde
bemiddelingskosten aan de leden worden doorbetaald.
Ieder lid behoudt de eindbeslissing over het tarief wat aan de klant berekend wordt. De hoogte van de
bemiddelingskosten is een zaak tussen de leden en EurCons. Niet de klant, maar de leden nemen de
diensten af van EurCons. Het staat de leden vrij om de klant te informeren over de “administratieve lasten”
van EurCons.
De leden zullen zich onthouden van het direct verrichten van werkzaamheden voor klanten welke via
EurCons bemiddeling door hen zijn bediend, anders dan in overleg met EurCons.

Artikel 10: Wijziging reglement
a) Wijziging van het reglement kan plaatsvinden door de ledenvergadering.
b) Een dergelijk besluit vereist een quorum van 2/3 van de aanwezige leden.
c) Wordt dit quorum niet gehaald dan wordt de wijziging geagendeerd voor de volgende vergadering. Dan
vereist het besluit een meerderheid van stemmen.
d) Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf de dag volgend op de betreffende vergadering.
e) Stemming kan ook per volmacht geschieden. Hierbij geldt dat een lid maximaal één volmacht stem mag
uitbrengen.
Artikel 11: Slotbepaling
In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.
Gorinchem, 18 november 2013
Coöperatieve Vereniging EurCons B.A.

Voorzitter:

Secretaris:

F.J. Vrolijk

K. van der Leer
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