Huishoudelijk Reglement
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
Daar waar in de tekst ‘hij’ genoemd wordt, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. In de tekst wordt
de afkorting ‘BGN’ gebruikt, hetgeen staat voor Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland.
De in dit huishoudelijk reglement gebruikte terminologie is die van de statuten van de BGN.
Artikel 1
Taakomschrijving van het bestuur
1. Het dagelijks bestuur neemt alle initiatieven welke nodig zijn ter voorbereiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen en ter uitvoering van de door het bestuur en de algemene ledenvergadering genomen besluiten.
2. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester.
3. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat een conclusie geeft van de gehouden
gedachtewisseling omtrent de verhandelde punten, van de genomen beslissingen en van de
daaruit voortvloeiende opdrachten.
4. Niet tot het bestuur behorende personen kunnen tot de bestuursvergadering worden toegelaten. Ten aanzien van punten waaromtrent hun oordeel wordt gevraagd, hebben zij een adviserende stem.
5. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd tijdens de Algemene ledenvergadering.
6. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt. Bij het maken van dit rooster,
wordt er op toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van
het bestuur.
7. De functieomschrijving van de verschillende bestuursleden is openbaar en te vinden op de
website van de BGN.
Artikel 2
Commissies en werkgroepen
Het bestuur kan commissies en/of werkgroepen benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen
aparte reglementen worden opgesteld.
Artikel 3
Werkgebied
Het geografisch werkgebied van de vereniging is Nederland. Dat betekent dat de BGN geen activiteiten ontplooit buiten de landsgrenzen van Nederland (zoals het accrediteren van opleidingen/opleidingsinstituten, het verzorgen van nascholingen, het beoordelen van nascholingen).
Artikel 4
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Toelating leden en lidmaatschap
1. Personen kunnen alleen lid worden van de vereniging indien zij voldoen aan de lidmaatschapseisen. Deze zijn vastgelegd in het Handboek lidmaatschapseisen.
2. De contributie wordt vastgesteld door het bestuur, gebaseerd op de door de Algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. De contributie wordt vooruit betaald voor één jaar.
Voor de betaling van de contributie is het lid zelf verantwoordelijk. Dit kan plaatsvinden via
een IDEAL-betaling of een bankoverschrijving. De betaling dient binnen dertig dagen na
aanmaak van de factuur plaats vinden.
3. Het lidmaatschap is in principe voor onbepaalde tijd.
4. Een BGN-lid adviseert en begeleidt volgens de Richtlijnen goede voeding, opgesteld door de
gezondheidsraad.
5. Een BGN-lid werkt conform het Handboek Cliëntbegeleiding/Cliëntbegeleiding: Kinderen.
6. Een BGN-lid mag als persoon geen afslankproducten en/of maaltijdvervangers verkopen,
noch adviseren. Het is tevens niet toegestaan om afslankproducten en/of maaltijdvervangers
te verkopen en/of adviseren in het bedrijf waar het BGN-lid eigenaar van is.
7. Conform het gestelde in de Statuten is het lidmaatschap persoonlijk. Een kernlid heeft toegang tot alle diensten die door de BGN worden aangeboden.
8. Het is leden toegestaan producten en/of diensten te verkopen of adviseren, met uitzondering van producten/diensten van bedrijven/organisaties die tevens afslankmiddelen of maaltijdvervangers verkopen.
9. Het is leden toegestaan voedingssupplementen te adviseren of aan te bieden met uitzondering van voedingssupplementen die verkocht worden door bedrijven/organisaties die tevens
afslankmiddelen verkopen, teneinde de naam BGN-gewichtsconsulent te vrijwaren van die
van afslankproducten of maaltijdvervangers. Het voedingssuppletie-advies dient conform de
richtlijnen voedingssuppletie van de BGN te geschieden.
10. Het bestuur kan eventueel afwijken van de toelatingseisen indien het aangemelde lid minimaal een gelijkwaardige opleiding heeft genoten. In elke individuele zaak zal het bestuur
daarover een bindend besluit nemen. Dit besluit wordt schriftelijk aan de aanmelder meegedeeld. Tegen dit besluit kan door de aanmelder geen beroep worden aangetekend. Het bestuur zal de leden over dergelijke besluiten informeren op de Algemene ledenvergadering.
11. Leden dienen te voldoen aan de na- en bijscholingseisen zoals vermeld in het Handboek Lidmaatschapseisen. Indien een lid hieraan niet voldoet, zal het lidmaatschap vanuit het bestuur
eenzijdig schriftelijk, met vermelding van reden, worden opgezegd.
12. Aangesloten leden hebben een registratie bij de Kamer van Koophandel. Hun werkgebied is
geografisch Nederland.
Artikel 5
Aspirantlidmaatschap
1. Men kan zich als aspirantlid aanmelden wanneer men een door de BGN geaccrediteerde opleiding volgt. Daarna kan men doorstromen naar een kernlidmaatschap. Om zich aan te melden als kernlid hoeft men niet eerst aspirantlid te zijn geweest.
2. Aspirantleden dienen:
- ingeschreven te staan bij een door de BGN erkend opleidingsinstituut;
- de akkoordverklaring voor aspirantleden te ondertekenen;
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- een machtiging voor de automatische incasso van het lidmaatschapsgeld te ondertekenen.
3. Het aspirantlid heeft toegang tot alle reguliere BGN-activiteiten. Het aspirantlid heeft toegang tot het besloten gedeelte van de website, met uitzondering van de downloads. Op het
besloten gedeelte van de website wordt een profiel beschikbaar gesteld. Dit profiel wordt
niet openbaar gemaakt. Bezoekers kunnen aspirantleden niet vinden via de ‘vind een gewichtsconsulent’-functie van de website. Het aspirantlid mag geen gebruik maken van de
woord- en beeldmerken van de BGN. Het aspirantlid mag de Algemene ledenvergadering bezoeken, maar heeft geen stemrecht. Het aspirantlid ontvangt maandelijks de BGNnieuwsbrief
en kan gebruik maken van aanbiedingen en kortingen die door de BGN worden aangeboden,
zoals voor weegapparatuur en voedingsberekeningsprogramma, maar kan geen gebruik maken van BGN-drukwerk, zoals de folder.
4. Het aspirantlidmaatschap duurt ten hoogste twee jaar. Na aanmelding zal het aspirantlid
voor het einde van het tweede kalenderjaar door moeten stromen naar kernlidmaatschap.
Indien het aspirantlid niet kan doorstromen naar het kernlidmaatschap, stopt het aspirant
lidmaatschap automatisch. Personen kunnen zich bij leven slechts één maal aanmelden als
aspirant lid.
Artikel 6
Erelidmaatschap
1. Volgens de statuten Artikel 4.3 kent de vereniging erelidmaatschap.
2. Indien een erelid actief het beroep uitoefent gelden voor dit lid alle regels zoals opgesteld in
de statuten, het huishoudelijk reglement en de handboeken conform de regels voor kernleden, inclusief de lidmaatschapseisen.
3. Indien het erelid niet meer actief is in het beroep, kan het erelidmaatschap blijven voortduren. Het erelid heeft dan geen verplichtingen meer aangaande nascholingen. Het erelid mag
op geen enkele wijze de naam van de BGN oneigenlijk gebruiken of in verband brengen met
zaken die niet conform de richtlijnen en visie van de vereniging zijn.
4. Een erelid heeft toegang tot de Algemene ledenvergadering en heeft ook stemrecht.
5. Een erelid is vrijgesteld van betaling van contributie.
Artikel 7
De Algemene ledenvergadering (ALV)
In de jaarlijks te houden ledenvergadering worden onder meer aan de orde gesteld:
1. het verslag, c.q. de notulen van de vorige Algemene ledenvergadering;
2. de ingekomen en verzonden stukken, relevant voor de vergadering;
3. de voorziening in vacatures in het bestuur;
4. schema van aftreding
Artikel 8
De contributie
1. Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld door het bestuur; deze is gebaseerd op een goedgekeurde begroting.
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2. Betaling geschiedt door middel van IDEAL-betaling of een bankoverschrijving, binnen dertig
dagen na dagtekening van de nota.
3. Bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Artikel 9
Licentie intellectuele eigendomsrechten t.b.v. kernleden
1. De BGN heeft en behoudt het exclusieve recht gebruik te maken van het desbetreffende
merk en logo (beeldmerken in alle verschijningsvormen) en heeft deze aldus gedeponeerd bij
het Benelux Merkenbureau onder de nummers 1177101 en 1284538.
2. De BGN verleent aan kernleden het niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van deze
beeldmerken, mits aan alle lidmaatschapseisen wordt voldaan. Gebruik van de beeldmerken
is uitsluitend toegestaan voor gebruik op de bedrijfswebsite van het kernlid, briefpapier, informatiebrochures en aanverwanten, voor zover deze ten dienst staan aan de uitoefening
van de door het kernlid gedreven onderneming als gewichtsconsulent, conform het gestelde
in de BGN-handboeken.
3. De BGN verleent aan kernleden het niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van het
woordmerken zoals “BGN-gewichtsconsulent” en “aangesloten bij de BGN”. Gebruik van
woordmerken is uitsluitend toegestaan voor gebruik op de bedrijfswebsite van het kernlid,
briefpapier, informatiebrochures en aanverwanten, voor zover deze ten dienst staan aan de
uitoefening van de door het kernlid gedreven onderneming als gewichtsconsulent, conform
het gestelde in de BGN-handboeken.
4. Bij beëindiging van het kernlidmaatschap, om wat voor reden dan ook, eindigt per ommegaande het gebruiksrecht van de woord- en beeldmerken. Aan ieder gebruik van de merken
dat strijdig is met het gestelde in het huishoudelijk reglement kan de BGN de gevolgen verbinden die de BGN redelijk acht, waaronder, maar niet beperkend tot, de mogelijkheid van
royement (ontzetting) en het recht van de BGN op vergoeding van schade, kosten van juridische bijstand en proceskosten die de BGN terzake maakt.
Aldus voor het eerst vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 8 april 2006 en geamendeerd door herziening van de
artikelen 3.3, 4.1, 4.4 en 5 in de algemene ledenvergadering van 29 maart 2008. In de algemene ledenvergadering van 28
maart 2009 zijn de artikelen 6.1, 8.3 en 10 gewijzigd. In de algemene ledenvergadering van 30 oktober 2010 zijn aangepast:
artikel 1.2, artikel 2.3 en artikel 6 en toegevoegd artikel 1.5, artikel 1.6, artikel 4, artikel 7 en artikel 8 (hernummering toegepast). Voorts zijn in de algemene ledenvergadering van 12 november 2011 toegevoegd de artikelen 6, 7 en 11.4 en is
artikel 10.2 aangepast (hernummering toegepast). Op 27 maart 2012 zijn artikel 7 en artikel 9, lid 4 aangevuld, is de tekst
van artikel 9, lid 1 gewijzigd, zijn toegevoegd de artikelen 9, lid 2, artikel 10 (volledig) en 11 (volledig). Er is tevens hernummering toegepast. In oktober 2013 is alleen de lay-out aangepast. Op de Algemene ledenvergadering van 17 april 2014 zijn
toegevoegd de artikelen 1.7, 9.2, 9.4 t/m 9.6, 9.8, 9.9 en 9.12. De artikelen 2 t/m 6 en 8 zijn volledig verwijderd. Hernummering is toegepast en vervolgens zijn toegevoegd de artikelen: 3 en 6.
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