
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
Van de leden. 
 
Artikel 1. 
 
Aanmeldingen van aanvragen tot lid der Vereniging vinden plaats conform het bepaalde 
in de Statuten van de Vereniging. 
 
 
Artikel 2. 
 
1. De vereniging kent leden, ereleden en erkenden. 
 Onder erkenden wordt verstaan: 
  uitgevers, grossiers of handelaren, niet-leden van de vereniging, doch voorkomend 

op een door het bestuur opgestelde lijst van “erkende” uitgevers, grossiers of 
handelaren. Deze groep voldoet wel aan de resp. toelatingseisen voor leden van de 
vereniging, doch aan hen is door het bestuur niet het lidmaatschap verleend.  

 De “erkenden” verbinden zich schriftelijk jegens de vereniging alle verplichtingen welke 
de leden hebben in acht te nemen en zij betalen jaarlijks een bijdrage aan de vereniging 
ter grootte van de voor de leden geldende contributie. Bij het niet nakomen van de 
aangegane verplichtingen kan het lidmaatschap van de “erkenden” door het bestuur 
worden beëindigd. 

2. Het erelidmaatschap kan op voordracht van het bestuur of van tenminste 10 leden worden    
toegekend aan hen, die zich ten aanzien van de Vereniging verdienstelijk hebben 
gemaakt, door de algemene vergadering. 

       Het erelidmaatschap geeft vrijdom van contributiebetaling. 
 Voor zover ereleden uitgevers zijn van, of grossiers of handelaren in muziekuitgaven, 

hebben zij echter overigens dezelfde verplichtingen en genieten zij dezelfde rechten als 
de leden. 

 
Van de geldmiddelen. 
 
Artikel 3. 
 
1. Ieder lid betaalt aan contributie een bedrag, dat jaarlijks door de algemene 

vergadering voor het komende verenigingsjaar wordt vastgesteld. 
 Aan het einde van ieder jaar wordt een rekening en verantwoording opgesteld door de 

penningmeester van de Vereniging.  
2. De groepen  stellen de  contributies hunner leden in eigen ledenvergaderingen vast. 
 Bij het vaststellen van de  contributies zullen de volgende criteria in acht worden 

genomen: 
 - Over filialen van detailhandelaren wordt niet apart contributie geheven, maar de 

omzet wordt bij de omzet van de hoofdvestiging geteld. 
 - Over onderfondsen van muziekuitgevers wordt niet apart contributie geheven, maar 

de omzet wordt bij de omzet van de hoofduitgever geteld. 
 - Heeft een onderneming zowel een detailhandel als een grossierderij, c.q. 

muziekuitgeverij, dan  kan de onderneming in beide groepen lid worden. 
 - Wil men met een filiaal of onderfonds lid zijn, dan moet men apart contributie 

betalen voor dat filiaal of onderfonds. 



 
 - Na aanmelding hoeft men slechts contributie te betalen over het lopende kwartaal en 

de navolgende hele kwartalen van het lopende boekjaar van de vereniging. 
 
Van het bestuur. 
 
Artikel 4. 
 
De leden van het bestuur worden gekozen voor de duur van vier jaar en zijn  daarna éénmalig  
herkiesbaar voor een zelfde periode. 
Hun rooster van aftreding, de eerste maal door loting vastgesteld, luidt zodanig, dat gedurende 
twee achtereenvolgende jaren vier bestuursleden aftreden, waarvan er telkens twee zullen 
behoren tot de Groep Uitgevers en Grossiers en twee tot de Groep Handelaren, terwijl het 
derde jaar twee bestuursleden aftreden, van elke groep één. 
 
Artikel 5. 
 
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of minstens twee leden dit nodig achten. 
 
Artikel 6. 
 
De groepsbesturen vergaderen zo dikwijls de voorzitter of minstens twee leden  dit nodig 
achten. 
 
 
 
 
Van de vergaderingen. 
Artikel 7. 
 
Op de algemene vergaderingen, vergaderingen van de groepen, vergaderingen van regionale 
of plaatselijke afdelingen, bestuursvergaderingen en groepsbestuursvergaderingen gelden, 
voor zover in de Statuten niet anders is bepaald, de navolgende regelen: 
1. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. 
2. Over personen wordt schriftelijk ( met ongetekende briefjes) gestemd, over zaken wordt 

mondeling of schriftelijk gestemd, al naar de voorzitter bepaalt. Stemming bij acclamatie 
is toegestaan. 

3. Wordt bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan 
heeft een tweede vrije stemming plaats tussen hen, die de meeste stemmen op zich 
verenigd hebben; bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. 

4. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
5. Het stemmen bij volmacht voor derden is niet toegestaan, met uitzondering van de 

Algemene Ledenvergadering. 
6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
7. Slechts zij, die de presentielijst getekend hebben zijn gerechtigd ter vergadering  te 

stemmen. 
 
Artikel 8. 
1. Indien op een algemene vergadering een voorstel gedaan wordt, waarvan de 

onmiddellijke behandeling noodzakelijk is, kan de algemene vergadering tot directe 



behandeling toestemming verlenen, mits de aanvrage in verband staat met één van de 
agendapunten. 

2. Gelijke rechten als in artikel 13 van de statuten bepaald, gelden voor groepsleden ten 
aanzien van groepsvergaderingen. 

3. Wat in lid 1 is bepaald ten aanzien van de algemene vergadering geldt in gelijke mate 
voor de vergadering van leden van een groep. 

 
Artikel  9. 
 
1. Alle vergaderingen van bestuur en groepsbesturen en alle algemene ledenvergaderingen  

van een groep worden namens de voorzitter van het desbetreffende orgaan door de 
secretaris van het betrokken orgaan bijeengeroepen bij schriftelijke uitnodiging minstens 
drie weken vóór de vergadering. 

2. Het bestuur kan besluiten reis- en/of onkosten te vergoeden. 
 
Bijzondere bepaling 
 
Artikel 10. 
 
1. Van ieder uitgeversconcern kan slechts, ongeacht het aantal onder haar beheer of 

administratie vallende rechtspersonen of onderfondsen, één persoon namens de 
moedermaatschappij/het lid zitting hebben in zowel het bestuur van de VMN als in het 
bestuur van BUMA en/of STEMRA. 

2. Indien door een fusie/overname/samenwerking of wat dies meer zij op enig moment een 
situatie ontstaat die strijdig is met het bovenomschrevene, dan zal de betreffende 
moedermaatschappij onverwijld actie nemen om het overtal in overleg met het bestuur 
van de VMN ongedaan te maken. 

3. Bij twijfel of onenigheid over deze regel heeft het bestuur van de VMN de beslissende 
stem. 

 
Aldus goedgekeurd in de algemene vergadering van 27 maart 1946, en gewijzigd in de 
algemene ledenvergaderingen van: 
20 oktober 1949 
13 juni 1951 
29 mei 1972 
20 mei 1974 
2 mei 1977 
14 mei 2001. 
6 juli 2006. 
 


