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Artikel 0 – Considerans 

 

1. Jong Bouwend Nederland bundelt personen van veertig jaar en jonger die in een lidbedrijf 

leiding geven of zich daarin op een leidinggevende functie voorbereiden. 

2. Het deelnemen aan de activiteiten van Jong Bouwend Nederland geschiedt op basis van 

vrijwilligheid. 

 

Artikel 1 – Organisatie 

 

1. Bouwend Nederland kent op grond van het bepaalde in artikel 17 van de Statuten het 

platform Jong Bouwend Nederland met personen van veertig jaar en jonger die in het bedrijf 

van een lid in de sectoren bouw en/of infrastructuur leiding geven of zich in dat bedrijf op 

een leidinggevende functie voorbereiden.  

2. Jong Bouwend Nederland is een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische 

eenheid in Bouwend Nederland. Jong Bouwend Nederland is landelijk georganiseerd (Jong 

Bouwend Nederland), regionaal (regio Jong Bouwend Nederland) en provinciaal (kern Jong 

Bouwend Nederland).  

3. Jong Bouwend Nederland tracht zijn leden voor te bereiden op en te begeleiden bij taken die 

verbonden zijn aan het ondernemerschap in de sectoren bouw en/of infrastructuur en in 

Bouwend Nederland en bevordert kennisuitwisseling tussen zijn leden.   

4. Jong Bouwend Nederland kent een bestuur Jong Bouwend Nederland dat is samengesteld uit 

leden van de regiobesturen Jong Bouwend Nederland. 

5. Elke regio kent een regiobestuur Jong Bouwend Nederland dat verantwoording verschuldigd 

is aan de eigen regiovergadering Jong Bouwend Nederland.  

6. In onderlinge afstemming met het regiobestuur Jong Bouwend Nederland kunnen leden van 

Jong Bouwend Nederland op provinciaal niveau binnen een kern naar behoefte 

bijeenkomsten en activiteiten organiseren. Per provincie bestaat maximaal één kern.  

7. De taken en bevoegdheden van Jong Bouwend Nederland zijn geregeld in de statuten en in 

dit reglement. 
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Artikel 2 – Reglement 

 

1. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het algemeen bestuur met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 29 van de Statuten. 

2. Dit reglement is van toepassing op de leden van Jong Bouwend Nederland. 

3. De besturen van Jong Bouwend Nederland zien toe op het naleven van dit reglement. 

 

Artikel 3 – Leden Jong Bouwend Nederland 

 

1. Tot Jong Bouwend Nederland kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die voldoen 

aan het bepaalde in artikel 1 lid 1. Zij worden na hun toelating als ‘lid van Jong Bouwend 

Nederland’ aangeduid. 

2. Aanmelding geschiedt door het bedrijf waarbij de toetreder werkzaam is, op een daarvoor 

door het landelijk secretariaat van Jong Bouwend Nederland beschikbaar gesteld formulier.  

3. Leden van Jong Bouwend Nederland ressorteren onder de regio Jong Bouwend Nederland 

waarin het bedrijf van het lid statutair is gevestigd of zijn hoofdvestiging heeft, nadat zij op 

hun verzoek door het betreffende regiobestuur Jong Bouwend Nederland zijn toegelaten. Op 

verzoek kan een lid van Jong Bouwend Nederland tevens worden ingedeeld bij een 

provinciale eenheid (kern) van Jong Bouwend Nederland.   

4. Een verzoek tot toelating tot Jong Bouwend Nederland geschiedt schriftelijk bij het 

betreffende regiobestuur Jong Bouwend Nederland. Een tot die regio van Jong Bouwend 

Nederland toegelaten lid van Jong Bouwend Nederland ressorteert onder die regio en 

daarmede onder Jong Bouwend Nederland. Wanneer het bestuur van Bouwend Nederland 

een werkmaatschappij of een vestiging van een lid heeft toegelaten tot een andere regio dan 

die waarin het lid statutair is gevestigd, kan het lid van Jong Bouwend Nederland het 

betreffende regiobestuur Jong Bouwend Nederland verzoeken bij die andere regio te worden 

ingedeeld. 

5. De deelname aan Jong Bouwend Nederland eindigt: 

a. door het bereiken van de leeftijd van veertig jaar in welk geval de deelname eindigt op 31 

december van dat jaar tenzij de betrokkene voor zijn 40e verjaardag namens Jong 

Bouwend Nederland in een functie is benoemd, in welk geval hij voor die benoemingsduur 

lid van Jong Bouwend Nederland blijft;  

  b. op de datum waarop een lid van Jong Bouwend Nederland niet meer werkzaam is bij een 

lid van Bouwend Nederland; 

  c. door opzegging door een lid van Jong Bouwend Nederland tegen 31 december van dat 

jaar welke opzegging schriftelijk dient te geschieden aan het betreffende regiobestuur 

Jong Bouwend Nederland met inachtneming van een opzegtermijn van een maand; 

 d. door opzegging door het betreffende regiobestuur Jong Bouwend Nederland tegen 31 

december van het jaar met een opzegtermijn van een maand of anders met onmiddellijke 

ingang wanneer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat het lid van Jong Bouwend 

Nederland nog langer onder de betreffende regio van Jong Bouwend Nederland 

ressorteert. 
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Artikel 4 – Financiën 

 

1. De activiteiten van het landelijk platform Jong Bouwend Nederland worden gefinancierd uit 

het door het bestuur aan het landelijk platform Jong Bouwend Nederland toegekende budget. 

2. De activiteiten van een regio Jong Bouwend Nederland worden gefinancierd uit een door het 

bestuur aan de betreffende regio Jong Bouwend Nederland toegekend budget alsmede uit de 

contributie van de onder die regio ressorterende leden van Jong Bouwend Nederland. 

3. Het bestuur Jong Bouwend Nederland stelt jaarlijks een begroting op, op basis waarvan bij 

het bestuur om toekenning van een budget voor Jong Bouwend Nederland wordt verzocht. 

4. Een regiobestuur Jong Bouwend Nederland stelt jaarlijks een begroting op, op basis waarvan 

bij het bestuur een verzoek om toekenning van een budget voor de betreffende regio Jong 

Bouwend Nederland wordt ingediend. De regiobegroting wordt ingediend bij het bestuur Jong 

Bouwend Nederland. 

5. Het bestuur Jong Bouwend Nederland dient jaarlijks een gezamenlijke aanvraag tot 

toekenning van een budget bij het bestuur in, bestaande uit de eigen begroting en de 

begrotingen van de regio’s Jong Bouwend Nederland.  

6. Het bestuur beslist op de in lid 5 bedoelde aanvraag en kent zowel Jong Bouwend Nederland 

als elke regio Jong Bouwend Nederland een budget voor het komende boekjaar toe. 

7. Het bestuur Jong Bouwend Nederland is aan het bestuur verantwoording verschuldigd voor 

het door het bestuur aan het bestuur Jong Bouwend Nederland toegekende budget. Elk 

regiobestuur Jong Bouwend Nederland is aan het bestuur verantwoording verschuldigd voor 

het aan de betreffende regio Jong Bouwend Nederland toegekende budget. 

  

Artikel 5 – Bestuur Jong Bouwend Nederland 

 

1. Het bestuur Jong Bouwend Nederland bestaat uit vijf leden van Jong Bouwend Nederland.  

2. Een regiobestuur van Jong Bouwend Nederland en/of ten minste vijf onder die regio van 

Jong Bouwend Nederland ressorterende leden stellen één of meer kandidaten voor het 

lidmaatschap van het bestuur Jong Bouwend Nederland. 

3. Elke regiovergadering Jong Bouwend Nederland benoemt tijdens een jaarlijkse 

regiovergadering een lid van Jong Bouwend Nederland tot lid van het van het bestuur Jong 

Bouwend Nederland. 

4. De regio’s houden bij de in het bestuur Jong Bouwend Nederland te benoemen leden van 

Jong Bouwend Nederland rekening met een in relatie tot het ledenbestand evenwichtige 

verdeling tussen de sectoren bouw en infrastructuur. Het bestuur Jong Bouwend Nederland 

geeft telkens voor elke verkiezing aan welke regio’s Jong Bouwend Nederland afwisselend 

een benoeming kunnen doen voor de sector bouw of voor de sector infrastructuur, met dien 

verstande dat zodanig wordt gerouleerd dat bij de daarop volgende benoeming de 

betreffende regio een lid van Jong Bouwend Nederland uit de andere sector benoemt. 

5. De leden van het bestuur Jong Bouwend Nederland worden (her)benoemd voor een periode 

van twee jaren met de mogelijkheid van één aansluitende herbenoeming van twee jaar tot 

een maximum van vier jaren, mits de betrokkene ten tijde van zijn (her)benoeming voldoet 

aan het bepaalde in artikel 3 lid 5. 

6. De voorzitter van Jong Bouwend Nederland wordt door het bestuur uit zijn midden benoemd. 

De overige bestuursfuncties worden door de leden van het bestuur Jong Bouwend Nederland 

onderling verdeeld.  

7. Een lid van het bestuur Jong Bouwend Nederland kan, ook al is hij voor bepaalde tijd 

benoemd, te allen tijde worden geschorst door de vergadering Jong Bouwend Nederland. De 

vergadering Jong Bouwend Nederland bepaalt de duur van de schorsing die ten hoogste drie 

maanden bedraagt. Wanneer de vergadering Jong Bouwend Nederland niet tot ontslag 

besluit, eindigt de schorsing door tijdsduur of door een besluit tot opheffing van die 

schorsing. 
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8. Het lidmaatschap van het bestuur Jong Bouwend Nederland eindigt door overlijden, 

bedanken, ontslag en door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming. Voorts 

eindigt het lidmaatschap van het bestuur Jong Bouwend Nederland in de gevallen zoals 

genoemd in artikel 3 lid 6 en wanneer het lid van Jong Bouwend Nederland wordt benoemd 

in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur Jong Bouwend 

Nederland.  

9. Jong Bouwend Nederland wordt ondersteund door het bureau van Bouwend Nederland. 

 

 

Artikel 6 – Taken en bevoegdheden bestuur Jong Bouwend Nederland 

 

1. Het bestuur Jong Bouwend Nederland bestuurt Jong Bouwend Nederland. 

2. Het bestuur Jong Bouwend Nederland coördineert de activiteiten van de regiobesturen Jong 

Bouwend Nederland en is tevens belast met de in lid 3 vermelde belangenbehartiging. Het 

bestuur Jong Bouwend Nederland coördineert het indienen van de begrotingen, zoals 

vermeld in artikel 4 lid 5. 

3. Het bestuur Jong Bouwend Nederland behartigt voorts de belangen van leden van Jong 

Bouwend Nederland, onder andere door ten behoeve van die: 

a. discussie-, studie- en voorlichtingsbijeenkomsten op landelijk niveau te organiseren om 

leden van Jong Bouwend Nederland te informeren, kennis uit te wisselen en hun 

deskundigheid en vaardigheden te ontwikkelen, zowel ten behoeve van hun bedrijf, Jong 

Bouwend Nederland en Bouwend Nederland; 

b. hun inbreng en/of vertegenwoordiging te bevorderen in commissies en besturen, in Jong 

Bouwend Nederland of in Bouwend Nederland; 

c. op ondernemerschap gerichte opleidingen en trainingen te (doen) verzorgen; 

4. Het bestuur Jong Bouwend Nederland is voor zijn taken en bevoegdheden verantwoording 

verschuldigd aan het bestuur. 

5. Het bestuur Jong Bouwend Nederland onderhoudt zijn contacten met het bestuur via het 

bestuurslid dat namens Jong Bouwend Nederland van het bestuur deel uitmaakt. 

6. Het bestuur Jong Bouwend Nederland is bevoegd het bestuur gevraagd en ongevraagd te 

adviseren. 

7. De voorzitter Jong Bouwend Nederland leidt de bijeenkomsten van Jong Bouwend Nederland.  

 

Artikel 7 – Regiobesturen Jong Bouwend Nederland 

 

1. Elke regio van Bouwend Nederland kent een regio Jong Bouwend Nederland. 

2. Een regio Jong Bouwend Nederland wordt geleid door een regiobestuur Jong Bouwend 

Nederland dat verantwoording verschuldigd is aan de eigen regiovergadering Jong Bouwend 

Nederland. 

3. Een regiobestuur Jong Bouwend Nederland bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen 

maar bij voorkeur uit ten minste vijf personen onder die regio ressorterende leden van Jong 

Bouwend Nederland, waarvan drie leden van Jong Bouwend Nederland afkomstig zijn uit de 

sector bouw en twee leden van Jong Bouwend Nederland uit de sector infrastructuur.  

4. Een regiobestuur van Jong Bouwend Nederland en/of ten minste vijf onder die regio van 

Jong Bouwend Nederland ressorterende leden stellen één of meer kandidaten voor het 

lidmaatschap van een regiobestuur Jong Bouwend Nederland. 

5. De regiovergadering Jong Bouwend Nederland benoemt de bestuursleden van het 

regiobestuur Jong Bouwend Nederland tijdens de jaarlijkse regiovergadering Jong Bouwend 

Nederland. 

6. De voorzitter van een regiobestuur Jong Bouwend Nederland wordt in functie benoemd. De 

overige bestuursfuncties worden door de leden van het regiobestuur Jong Bouwend 

Nederland onderling verdeeld.  
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7. De leden van het regiobestuur Jong Bouwend Nederland worden (her)benoemd voor een 

periode van twee jaren met de mogelijkheid van één aansluitende herbenoeming van twee 

jaar tot een maximum van vier jaren, mits de betrokkene ten tijde van zijn (her)benoeming 

voldoet aan het bepaalde in artikel 3 lid 5. 

8. Een lid van een regiobestuur Jong Bouwend Nederland kan, ook al is hij voor bepaalde tijd 

benoemd, te allen tijde door de betreffende regiovergadering Jong Bouwend Nederland 

worden geschorst, welke vergadering de duur van de schorsing bepaalt die ten hoogste drie 

maanden bedraagt. Wanneer de betreffende regiovergadering Jong Bouwend Nederland niet 

tot ontslag van het lid van het regiobestuur Jong Bouwend Nederland besluit, eindigt de 

schorsing door tijdsduur of door een besluit tot opheffing van die schorsing. 

9. Het lidmaatschap van het regiobestuur Jong Bouwend Nederland eindigt door overlijden, 

bedanken, ontslag en door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming. Voorts 

eindigt het lidmaatschap van een regiobestuur Jong Bouwend Nederland in de gevallen zoals 

genoemd in artikel 3 lid 6 en wanneer het lid van Jong Bouwend Nederland wordt benoemd 

in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het regiobestuur Jong Bouwend 

Nederland.  

10. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland wordt ondersteund door het betreffende 

regiokantoor. 

 

Artikel 8 – Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland 

 

1. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland bestuurt de betreffende regio. 

2. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland stelt jaarlijks voor het daaropvolgende boekjaar 

een activiteitenplan met bijbehorende begroting op waarin zijn opgenomen de activiteiten 

van de eigen regio. Het activiteitenplan dient aan te sluiten bij het verenigingsbeleid van 

Bouwend Nederland, bij het beleid van Jong Bouwend Nederland en te passen binnen de 

door het bestuur en het algemeen bestuur vastgestelde beleidskaders. Het regiobestuur Jong 

Bouwend Nederland legt zijn activiteitenplan ter goedkeuring voor aan de eigen 

regiovergadering Jong Bouwend Nederland.  

3. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland dient uiterlijk in de maand november het door 

zijn regiovergadering Jong Bouwend Nederland goedgekeurde begroting bij het bestuur Jong 

Bouwend Nederland in.  

4. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland handelt binnen het vastgestelde activiteitenplan 

en binnen de door de regiovergadering Jong Bouwend Nederland vastgestelde begroting. 

Zonder voorafgaande toestemming van de regiovergadering Jong Bouwend Nederland is het 

het regiobestuur Jong Bouwend Nederland niet toegestaan verplichtingen aan te gaan die de 

eigen begroting te boven gaan. 

5. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland coördineert de activiteiten in de eigen regio en 

behartigt de belangen van de leden van Jong Bouwend Nederland van die regio.  

 

Artikel 9 – Regiovergadering Jong Bouwend Nederland 

 

1. De regiovergadering Jong Bouwend Nederland bestaat uit alle leden van Jong Bouwend 

Nederland van die regio.   

2. De voorzitter van het regiobestuur Jong Bouwend Nederland leidt de regiovergadering Jong 

Bouwend Nederland.  

3. Ieder lid van Jong Bouwend Nederland heeft in de regiovergadering Jong Bouwend Nederland 

één stem.  

4. Op de besluitvorming in een regiovergadering Jong Bouwend Nederland is bepaalde in artikel 

26 van Statuten van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 10 – Bijeenroepen regiovergadering Jong Bouwend Nederland 

 

1. Jaarlijks wordt ten minste één vergadering van de regiovergadering Jong Bouwend 

Nederland gehouden. 

2. Het bijeenroepen van de leden van Jong Bouwend Nederland geschiedt door het betreffende 

regiobestuur Jong Bouwend Nederland schriftelijk per post of per e-mail. Van het 

bijeenroepen van een regiovergadering Jong Bouwend Nederland wordt tevens mededeling 

gedaan aan het bestuur Jong Bouwend Nederland. 

3. De termijn van het bijeenroepen van een regiovergadering Jong Bouwend Nederland 

bedraagt drie weken. In bijzondere gevallen kan het regiobestuur Jong Bouwend Nederland 

de termijn van oproeping bekorten. 

4. Een buitengewone regiovergadering Jong Bouwend Nederland wordt gehouden wanneer het 

regiobestuur Jong Bouwend Nederland dit noodzakelijk acht. 

5. Voorts wordt een buitengewone regiovergadering Jong Bouwend Nederland gehouden 

wanneer ten minste een tiende gedeelte van de onder die regio ressorterende leden van 

Jong Bouwend Nederland hierom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te 

behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Wanneer het regiobestuur Jong 

Bouwend Nederland niet binnen veertien dagen gevolg heeft gegeven aan het verzoek 

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het 

regiobestuur Jong Bouwend Nederland de regiovergadering Jong Bouwend Nederland 

bijeenroept. Wanneer het regiobestuur Jong Bouwend Nederland niet bereid is aan die 

vergadering leiding te geven kunnen de verzoekers zelf in de leiding van die 

regiovergadering Jong Bouwend Nederland voorzien. 

 

Artikel 11 – Agenda regiovergadering Jong Bouwend Nederland 

 

1. Wanneer de regio twee regiovergaderingen houdt geldt de volgende verdeling. De agenda 

van de regiovergadering bevat in ieder geval: 

  a. de notulen van de vorige regiovergadering Jong Bouwend Nederland; 

  b. het jaarverslag van het regiobestuur Jong Bouwend Nederland over het afgelopen 

boekjaar; 

  c. het financieel verslag van het regiobestuur Jong Bouwend Nederland over het afgelopen   

boekjaar;  

   d. het verlenen van decharge aan de betreffende regiobestuursleden van Jong Bouwend 

Nederland, voor zover betrekking hebbend op de verantwoording zoals bedoeld in artikel 

8 lid 2; 

 e. het benoemen van een lid van Jong Bouwend Nederland in het bestuur Jong Bouwend 

Nederland; 

   f. benoemingen; 

   g. de rondvraag. 

2.  De agenda van een najaarsvergadering bevat in ieder geval: 

 a. de notulen van de vorige regiovergadering Jong Bouwend Nederland; 

 b. het vaststellen van het activiteitenplan van de betreffende regio Jong Bouwend Nederland 

voor het komende boekjaar; 

 c. het vaststellen van de contributie van de betreffende regio Jong Bouwend Nederland voor 

het komende boekjaar; 

 d. het vaststellen van de begroting van de betreffende regio Jong Bouwend Nederland voor 

het komende boekjaar; 

 e. de rondvraag. 

3. Wanneer er jaarlijks maar één regiovergadering wordt gehouden worden de agendapunten 

van lid 2 en 3 in die vergadering behandeld. 
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4. Uiterlijk twee weken voor de dag van de regiovergadering Jong Bouwend Nederland kunnen 

voorstellen, ondersteund door ten minste vijf leden van Jong Bouwend Nederland, aan de 

agenda worden toegevoegd. 

5. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland is bevoegd later ingekomen voorstellen, alsmede 

eigen voorstellen alsnog op agenda te plaatsen.  

6. De regiovergadering Jong Bouwend Nederland kan geen besluiten nemen over voorstellen 

die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de regiovergadering Jong Bouwend Nederland 

daartoe ter vergadering bij gewone meerderheid besluit. 

 

Artikel 12 –Vertegenwoordiging namens van Jong Bouwend Nederland 

 

1. Jong Bouwend Nederland is met één lid vertegenwoordigd in het bestuur en twee in het 

algemeen bestuur. 

a. Kandidaatstelling voor leden van het (algemeen) bestuur, die Jong Bouwend Nederland 
vertegenwoordigen, geschiedt langs elektronische weg bij de selectiecommissie en op 

basis van het profiel dat door de selectiecommissie is vastgesteld. De 

selectiecommissie kan ook zelf kandidaten benaderen. 
b. De selectiecommissie toetst alle kandidaten aan de eisen en aan de profielschets en 

doet een voordracht voor kandidaten voor het (algemeen) bestuur. 
c. Benoeming van de leden van het (algemeen) bestuur die Jong Bouwend Nederland 

vertegenwoordigen geschiedt op voordracht van de selectiecommissie elektronisch 
onder de leden van Jong Bouwend Nederland. 

d. Ieder lid van Jong Bouwend Nederland kan een stem uitbrengen op de op het 
stemformulier genoemde voordrachten, die door de selectiecommissie voor het 
(algemeen) bestuur, op de kandidatenlijst zijn geplaatst.  

e. Indien een beoogd lid van het (algemeen) bestuur zowel Jong Bouwend Nederland als 
een andere organisatie-eenheid of andere organisatie-eenheden vertegenwoordigt 
vindt de benoeming elektronisch plaats, door de leden van deze organisatie-eenheden.  

f. Per vacature is gekozen de kandidaat die de meeste stemmen heeft behaald. 

g. Nadat de elektronische verkiezing is gehouden deelt de selectiecommissie de uitslag 

van de stemming met de besturen (landelijk en regionaal) van Jong Bouwend 

Nederland.   

2. Jong Bouwend Nederland is met één lid vertegenwoordigd in een regiobestuur. De 

betreffende regiovergadering van Jong Bouwend Nederland doet een voordracht aan de 

regiovergadering die de vertegenwoordiger van Jong Bouwend Nederland in het regiobestuur 

benoemt en herbenoemt.  

 

 

Vastgesteld algemeen bestuur 19 juni 2019 


