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Art. 1 Algemeen  

1.1 Dit reglement heeft tot doel het functioneren van de regio’s en clusters in de NTFU te regelen zoals bedoeld 
in artikel 12 van de statuten. 

1.2 Het Hoofdbestuur kan een lid of een aspirant-lid als genoemd in art. 3.1 onder a en b in de statuten, op haar 
 verzoek toelaten tot een andere regio, zulks na overleg met de betreffende regioafgevaardigden. 
1.3 Individuele leden als genoemd in art. 3.1 onder c in de statuten, worden op basis van postcode ingedeeld bij 
 een bepaald cluster.  
 

Art. 2 Afgevaardigde 

2.1 Leden van de regio kunnen kandidaten voor de functie van regio-afgevaardigde voordragen. 
2.2 Bij meer dan één kandidaat voor regioafgevaardigde wordt gekozen bij meerderheid van stemmen. Leden  
 als genoemd in art. 3.1 onder b hebben één stem. Het aantal door een lid als genoemd in art. 3.1 onder a  
 van de statuten uit te brengen stemmen tijdens een regio-overleg wordt jaarlijks op 1 januari vastgesteld  
 door het Hoofdbestuur aan de hand van het aantal door dat lid op die datum uitgegeven ledenpassen, met 
 dien verstande dat de uitgifte van: 

 - één tot en met vijftig ledenpassen recht geeft op één stem; 
 - éénenvijftig tot en met honderd ledenpassen recht geeft op twee stemmen; 
 - éénhonderdéén tot en met éénhonderdvijftig ledenpassen recht geeft op drie stemmen; 
 - éénhonderd éénenvijftig tot en met tweehonderd ledenpassen recht geeft op vier stemmen; 
 - meer dan tweehonderd ledenpassen recht geeft op vijf stemmen. 

2.3 Kandidaten voor de functie van clusterafgevaardigde melden zich bij het Uniebureau. 
2.4 Bij meer dan één kandidaat voor clusterafgevaardigde worden de kandidaten digitaal voorgesteld aan de  
 individuele leden binnen het betreffende cluster. Middels digitale verkiezingen kunnen deze leden elk één  
 stem uitbrengen. Een clusterafgevaardigde wordt bij meerderheid van stemmen gekozen. 
2.5 Een afgevaardigde kan door de regio of het cluster worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet  
 binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
2.6 De hoedanigheid als afgevaardigde eindigt verder: 

2.6.1 door bedanken; 
2.6.2 door het verliezen van het lidmaatschap van de NTFU; 
2.6.3 door periodiek aftreden; 
2.6.4 door overlijden. 

 
Art. 3 Taken afgevaardigde 

3.1 De taken van een afgevaardigde zijn: 
 3.1.1 het vertegenwoordigen van de regio of het cluster in de Unieraad; 
 3.1.2 het onderhouden van contacten met de leden en het Uniebureau (UB); 
 3.1.3 het doen van voorstellen aan het hoofdbestuur, zowel op verzoek van de regio of het cluster als op 
  eigen initiatief t.a.v. het beleid van de NTFU; 
 3.1.4 het behartigen van belangen van leden van de NTFU, in de betreffende regio of cluster richting  
  provinciale en lokale overheden en aangrenzende regio’s; 
 3.1.5 het representeren van de NTFU binnen de regio of het cluster; 
 3.1.6 de regioafgevaardigde heeft tevens als taak het voorzitten van het regio-overleg. 
 

Art. 4 Regio-overleg 
4.1 Het regio-overleg wordt bijeen geroepen door de regioafgevaardigde en wordt genotuleerd door de UB- 
 medewerker. De uitnodiging dient tenminste twee weken van tevoren schriftelijk naar de leden en aspirant- 
 leden en het Uniebureau te worden gestuurd. Daarnaast vergadert een regio zo dikwijls de   
 regioafgevaardigde of vijf of meer leden als genoemd in art. 3.1 onder a en b in de statuten dit noodzakelijk 
 achten. 
4.2 De leden van de regio vaardigen vertegenwoordigers af naar de vergadering (maximaal twee personen). 
4.3 De notulen moeten uiterlijk binnen 30 dagen na de datum waarop het regio-overleg heeft plaatsgevonden  
 ter kennis van de leden als genoemd in art. 3.1 onder a en b van de statuten worden gebracht. 
4.3 Bij besluiten van het regio-overleg, anders dan die onder art. 2.2 en 2.5 in dit reglement, heeft ieder lid als  
 genoemd in art. 3.1 onder a en b in de statuten één stem. Besluiten worden genomen bij meerderheid van 
 stemmen.  
4.4 Unieraadstukken en beleidsvoornemens dienen tijdens een regio-overleg o.l.v. de UB-medewerker te  
 worden besproken. 
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