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Reglement Plaatselijke Groep (interlokale groep) CNV Publieke Zaak Senioren. 
(Zoals vastgesteld in de ALV van 17 maart 2009) 
 
Begripsomschrijvingen. 
 
Artikel 1. 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1 Plaatselijke Groep of Interlokale Groep: de Plaatselijke Groep of Interlokale Groep CNV 

Publieke Zaak Senioren in een regio. Hierna te noemen Plaatselijke Groep; 
2 Reglement: het reglement van een Plaatselijke Groep; 
3 Landelijk Groepsbestuur: het Landelijk bestuur van de CNV PZ Senioren; 
4 Regionale Groep: de Regionale Groep CNV PZ Senioren in een regio. 
 
Doel en taken van een Plaatselijke Groep. 
 
Artikel 2. 
  
De Plaatselijke Groep heeft tot taak: 
1 Bij te dragen aan de verwezenlijking van doel en taakstelling van de CNV Publieke Zaak 

Senioren zoals de behartiging van de materiële en immateriële belangen van de leden. 
2 Het mede bepalen van en het uitvoering geven aan het beleid van de Landelijke Groep en 

Regionale Groep. 
3 Door onderlinge informatie en ideeënuitwisseling een doelmatige taakuitoefening van de 

Plaatselijke Groep CNV Publieke Zaak Senioren te bevorderen. 
4  Als klankbord te fungeren voor de leden van een Plaatselijke Groep.      
5 Te bevorderen dat, waar nodig, nieuwe plaatselijke CNV PZ Senioren Groepen in de regio 

worden gevormd.  
6 Verstrekken van gegevens, informatie en advies aan het Regionale en Landelijk 

Groepsbestuur. 
 
Samenstelling van een Plaatselijke Groep. 
 
Artikel 3.  
 
1 Een plaatselijke Groep is een vertegenwoordiging van alle plaatselijke CNV Publieke Zaak 

Senioren in een door het Landelijk Groepsbestuur ingestelde plaatselijke groep. 
2  Bestuursleden van een Plaatselijke Groep zijn de bestuursleden die door de ledenvergadering 

zijn gekozen.     
         

Voorzitter van een Plaatselijke Groep. 
 
Artikel 4.  
 
1 Het bestuur van de Plaatselijke Groep wijst uit haar midden een voorzitter aan. 
2  De voorzitter bepaalt de dag, het uur en de plaats waarop en waar de vergaderingen van het 

bestuur en de ledenvergadering worden gehouden. 
3  Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door een ander, uit en door het bestuur 

aan te wijzen lid.  
4 De voorzitter ziet toe dat de besluiten van het bestuur worden uitgevoerd. 
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5  De voorzitter tekent alle van de Groep uitgaande stukken waarvoor ingevolge besluit van het 
bestuur deze handtekening nodig is. 

 
Secretaris van een Plaatselijke Groep. 
 
Artikel 5.  
 
1 Het bestuur van  de plaatselijke Groep wijst uit haar midden een secretaris aan. 
2 De secretaris is belast met: 

De voorbereiding van de beleidsmatige en organisatorische werkzaamheden van de Groep. 
De zorg van de algemene correspondentie van de Groep. 
Het samenstellen van notulen en verslagen. 

3  De secretaris zorgt er voor dat, behoudens in spoedeisende gevallen, de leden tijdig voor de 
vergadering worden uitgenodigd. 

4  De secretaris brengt tijdens de ledenvergadering verslag uit over de verrichte werkzaamheden 
over het afgelopen jaar.   

5  De secretaris houdt van alle belangrijke stukken een afschrift voor het archief. 
 
Penningmeester van een Plaatselijke Groep. 
 
Artikel 6.  
 
1 Het bestuur van de Plaatselijke Groep wijst uit haar midden een penningmeester aan. 
2  De penningmeester beheert de geldmiddelen die de Groep ter beschikking staan. 
3 De penningmeester is gehouden om aanwijzingen van de  
         penningmeester van het Landelijk Groepsbestuur uit te voeren. 
4       De penningmeester draagt zorg voor de financiële administratie van de Groep. 
5 De penningmeester brengt op de ledenvergadering van de plaatselijke groep schriftelijk verslag 

uit over het financiële beheer.  
6       De penningmeester is verplicht zijn boeken en bescheiden te laten controleren door een 

controlecommissie, zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 van het reglement voor Landelijke groepen. 
Van de bedoelde controle legt de penningmeester een door de leden van de controlecommissie 
ondertekend verslag voor aan het bestuur van de plaatselijke groep. 

7       Het Bestuur van CNV Publieke Zaak en het Landelijk Groepsbestuur zijn te allen tijde bevoegd 
naar het geldelijk beheer van de penningmeester een onderzoek in te stellen of te doen stellen.        

 
Dagelijks bestuur. 
 
Artikel 7.  
 
1  De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur van de 

Plaatselijke Groep. 
2 Na het beëindigen van hun functie zijn de leden van het dagelijks bestuur verplicht de aan hun 

toevertrouwde bescheiden binnen 8 dagen over te dragen aan hun opvolgers. Bij het ontbreken 
daarvan aan het Landelijk Groepsbestuur. 

 
Vergaderingen van de Plaatselijke Groep. 
 
Artikel 8.  
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1 Het bestuur van een Plaatselijke Groep vergadert tenminste tweemaal per jaar en houdt ten 
minste één ledenvergadering.      

2 Een Plaatselijke Groep is, ook als niet alle leden aanwezig zijn, bevoegd besluiten te nemen 
over onderwerpen die voorkomen op de vastgestelde agenda. 

3 De vergaderingen van de Plaatselijke Groep worden geopend en gesloten op een wijze die in 
overeenstemming is met de grondslag van CNV Publieke Zaak. 

 
Vertegenwoordiging naar de Regionale Vergadering Groep Senioren en de Algemene 
Vergadering Landelijke Groep Senioren. 
 
Artikel 9.  
 
1 Per ingestelde plaatselijke Groep mogen twee leden afgevaardigd worden naar het Regionale 

Groepsbestuur. Er mag één plaatsvervangend lid worden aangewezen, die een vergadering 
bezoekt als één van de twee afgevaardigden afwezig is. 

2 De plaatselijke groepen mogen twee afgevaardigden aanwijzen naar de Algemene Vergadering 
van de Landelijke Groep. 

 
Stemmingen. 
 
Artikel 10.  
 

1 De vertegenwoordigers van de Plaatselijke Groepen hebben stemrecht in de vergaderingen van 
de Regionale Groepen. Eveneens bij het ter vergadering ontbreken van een Regionale Groep 
in de Algemene Vergadering van de Landelijke Groep. Ieder lid kan naast het ter vergadering 
uitbrengen van de eigen stem, van maximaal één niet aanwezig lid de volmacht ontvangen, om 
namens dit lid te stemmen. Een schriftelijk bewijs dient hiertoe aan de secretaris van het 
bestuur te worden overlegd. 

2 Stemming over personen geschiedt in overeenstemming met artikel 13 van het Huishoudelijk 
Reglement van de CNV Publieke Zaak. 

 
Algemene bepalingen. 
 
Artikel 11.  
 
1 Vaststelling en wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit van de Algemene 

Ledenvergadering van de Landelijke Groep op voorstel van het Landelijk Groepsbestuur. 
2 De plaatselijke Groepen kunnen voorstellen doen ter wijziging van dit reglement. Voorstellen 

moeten worden ingediend bij het Regionale Groepsbestuur, deze zorgt voor doorzending al dan 
niet voorzien van een advies aan het Landelijk Groepsbestuur. 

3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Plaatselijke groep op voorstel van 
het bestuur van de Groep. 

4  Een Plaatselijke Groep heeft het recht om naast dit reglement een eigen aanvullend reglement 
op te stellen voor de Plaatselijke Groep. 
Het aanvullend reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van CNV 
Publieke Zaak en behoeft alvorens inwerkingtreding goedkeuring van het Landelijk 
Groepsbestuur. 

 
 


