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Artikel 1: Begripsomschrijving
In dit reglement wordt verstaan onder:
a

ANKO: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Algemene
Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), gevestigd te Huizen;

b.

Sectie Haarwerken: De leden van de ANKO die zich hebben aangemeld als lid
van de sectie Haarwerken van de ANKO, voldoen aan de vereisten voor het
lidmaatschap van de sectie en als zodanig zijn toegelaten als lid of aspirant-lid;

c.

Sectievergadering: De vergadering van leden van de sectie Haarwerken als
bedoeld in artikel 8 van het sectiereglement;

d.

Lid sectie Haarwerken: Elk lid van de ANKO dat voldoet aan de voorwaarden
voor toelating tot de sectie en als zodanig is toegelaten;

e.

Aspirant lid sectie Haarwerken: Elk lid van de ANKO dat zich heeft aangemeld
als lid van de sectie Haarwerken, maar nog niet erkend is volgens een van de
door de sectie erkende erkenningsregelingen en als zodanig tijdelijk is toegelaten
tot de sectie Haarwerken;

f.

Haarwerkspecialist: Een persoon die beschikt over aantoonbare kennis en
vaardigheden op het gebied van haarwerken, zoals nader uitgewerkt in de
erkenningsregeling ANKO Haarwerkspecialist;

g.

Commissie Haarwerken:
De commissie Haarwerken die op voordracht van de sectievergadering is
benoemd door het bestuur van de ANKO;

h.

Gedragscode Haarwerken:
De code waarin beschreven staat op welke wijze de leden van de sectie
Haarwerken hun beroep dienen uit te oefenen.

i.

Erkenningsregeling ANKO Haarwerkspecialist:
De erkenningsregeling waarin zijn opgenomen de criteria die betrekking hebben
op de in Nederland werkzame haarwerkbedrijven, die erkend willen worden door
de ANKO Sectie Haarwerken.
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Artikel 2: Doel
2.1

De sectie Haarwerken stelt zich in het bijzonder ten doel het behartigen van de
collectieve belangen van de leden van de sectie op het gebied van haarwerken.

2.2

De sectie Haarwerken tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a.
het onderhouden van contacten met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen,
de overheid en andere personen, instanties en organisaties die bemoeienis
hebben met haarwerken in de breedste zin van het woord;
b.
het geven van deskundige voorlichting en adviezen op het gebied van
haarwerken aan belanghebbenden;
c.
het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de sectieleden.

Artikel 3: Lidmaatschap van de sectie
3.1

Aanmelding voor het lidmaatschap van de sectie geschiedt schriftelijk bij het kantoor
van de Vereniging.
De directeur van de ANKO besluit over de toelating van een lid tot de sectie
haarwerken op basis van de door de sectievergadering en bestuur van de ANKO
vastgestelde criteria.
Het kantoor van de ANKO zal de commissie Haarwerken periodiek informeren over de
aanmeldingen.
De criteria voor toelating tot het lidmaatschap van de sectie Haarwerken zijn:
a.
het gewoon of buitengewoon lidmaatschap van de ANKO;
b.
het instemmen met en naleven van de Gedragscode Haarwerken;
c.
het voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in één van de door de
sectievergadering erkende kwaliteitsborgingsregelingen.

3.2

Bij niet toelating tot het lidmaatschap van de sectie Haarwerken, kan de commissie
Haarwerken, na het bezwaar van het betrokken haarwerkbedrijf en de directeur te
hebben gehoord, de directeur alsnog adviseren het haarwerkbedrijf toe te laten als lid.

3.3

Leden van de ANKO kunnen voor de duur van maximaal één jaar in de gelegenheid
worden gesteld als aspirant-lid toe te treden tot de sectie Haarwerken als zij nog niet
(geheel) voldoen aan de criteria zoals genoemd in artikel 3, lid 1.

3.4

Een aspirant-lid van de sectie heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid,
maar heeft geen stemrecht in de sectievergadering en kan geen deel uitmaken van de
commissie Haarwerken. Tevens zal het praktijkadres van een aspirant-lid van de sectie
niet worden opgenomen in de praktijkadressenlijst van leden van de sectie
Haarwerken.

Artikel 4: Rechten van de sectieleden
4.1

Elk lid van de sectie heeft het recht te worden toegelaten tot de sectievergadering en is
gerechtigd daar het woord te voeren en aan stemmingen deel te nemen.

4.2

Elk lid van de sectie is gerechtigd bij stemmingen één stem uit te brengen.
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Artikel 5: Verplichtingen van sectieleden
5.1

De sectieleden zijn verplicht de Gedragscode Haarwerken, alsmede het
sectiereglement en besluiten van de sectievergadering na te leven.

5.2

De sectieleden hebben zich te onthouden van handelingen die strijdig zijn met de
belangen van de sectie Haarwerken. Tevens dienen zij de belangen van de sectie
Haarwerken te behartigen waar en wanneer dat mogelijk is.

5.3. De leden van de sectie voeren het beeldmerk waaruit blijkt dat het lid erkend is volgens
een van de door de sectievergadering erkende kwaliteitsborgingsregelingen.
Artikel 6: Contributie
6.1

Op voorstel van de sectievergadering kan door het bestuur van de ANKO naast de
gebruikelijke jaarlijkse contributie van de ANKO een sectiecontributie worden
goedgekeurd. Een dergelijk voorstel dient te zijn onderbouwd met een begroting en
activiteitenplan van de sectie.
De sectiecontributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering
van de ANKO.

6.2

De verplichting tot betaling van de sectiecontributie door sectieleden gaat in bij
toelating als lid of aspirant-lid van de sectie.

6.3

De bepalingen van de statuten en reglementen van de ANKO met betrekking tot de
contributiebetaling zijn van overeenkomstige toepassing op de segmentcontributie.

Artikel 7: Commissie Haarwerken
7.1

De commissie Haarwerken bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf personen, De
leden van de commissie worden op voordracht van de sectievergadering benoemd
door het bestuur van de ANKO voor een periode van vier jaren en kunnen maximaal
één keer worden herbenoemd. Het bestuur kan een rooster van aftreden vaststellen.
De leden van de commissie benoemen uit hun midden een voorzitter. Deze voorzitter
is de primus inter pares van de commissie Haarwerken.

7.2

De commissie Haarwerken wordt in zijn werkzaamheden inhoudelijk en secretarieel
ondersteund door het kantoor van de ANKO. Het kantoor van de ANKO is
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van adviezen en besluiten van de
sectievergadering en de commissie.

7.3

De benoeming van leden van de commissie kan te allen tijde door het bestuur van de
vereniging onder opgave van redenen worden ingetrokken.

7.4. Leden van de commissie Haarwerken dienen te voldoen aan de criteria zoals gesteld
in het functieprofiel Commissielid ANKO Sectie Haarwerken
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Artikel 8: Sectievergadering
8.1

Jaarlijks wordt ten minste één sectievergadering gehouden, en wel uiterlijk 3 maanden
vóór de datum waarop de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de ANKO wordt
gehouden waarin de begroting wordt behandeld.

8.2

Op de agenda van de sectievergadering zullen als te behandelen onderwerpen ten
minste worden geplaatst:
a.
het verslag van de vorige sectievergadering;
b.
het jaarverslag en de financiële verantwoording;
c.
een activiteitenplan met bijbehorende begroting;
d.
de sectiebijdrage voor het volgende kalenderjaar.

8.3

Naast de jaarlijkse sectievergadering als in dit artikel bedoeld, worden sectievergaderingen bijeengeroepen op voorstel van het bestuur van de vereniging, de commissie
Haarwerken of ten minste 15 leden van de sectie.

8.4

De voorzitter van de commissie Haarwerken treedt op als voorzitter van de
sectievergadering. Het bestuur van de ANKO kan in bijzondere gevallen een andere
voorzitter aanwijzen.

Artikel 9: Besluitvorming sectievergadering
9.1

De besluitvorming in de sectievergadering vindt zoveel mogelijk plaats overeenkomstig
de bepalingen van de statuten en reglementen van de ANKO met dien verstande dat
alle leden van de sectie één stem hebben.

Artikel 10: Wijziging sectiereglement
10.1 De sectievergadering kan al dan niet op voorstel van de commissie Haarwerken een
besluit nemen over een advies tot aanpassing van dit reglement.
Het besluit van de sectievergadering behoeft de goedkeuring van het bestuur van de
vereniging. Het reglement dient te worden vastgesteld door de algemene
ledenvergadering van de ANKO.
Artikel 11: Strijdigheid met statuten van de ANKO
11.1. Bij onduidelijkheid of bij strijdigheid van het sectiereglement met de statuten van de
ANKO, prevaleren de statuten van de ANKO.
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