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DATUM: 17 oktober 2018 

 

REGLEMENT 
als bedoeld in artikel 10 lid 2 en artikel 14 lid 3 van de statuten van NRP, 

vastgesteld door het bestuur op 17 oktober 2018 
 
 
 
Artikel 1 Inleiding 

1.1 Stichting Nationaal Renovatie Platform (hierna aangeduid als: NRP) stelt zich ten doel het duurzaam 

gebruik van de bestaande gebouwde omgeving te bevorderen door renovatie en transformatie. NRP 

is uitdrukkelijk geen stichting die de belangen behartigt van een bepaalde categorie natuurlijke 

personen of rechtspersonen, doch NRP dient het maatschappelijk belang. 

1.2 De statuten van NRP, (zoals deze zullen luiden na wijziging conform het besluit van het bestuur 

daartoe, genomen in haar vergadering van [17] [oktober] 2018: de statuten), houden in artikel 10 de 

mogelijkheid in dat zich rechtspersonen welke de doelstellingen van NRP onderschrijven aansluiten 

als partners. Daartoe kunnen zij een verzoek indienen bij het bestuur, dat op het verzoek beslist. 

Partners maken deel uit van de vergadering van partners, die statutair bepaalde rechten heeft ten 

aanzien van het beleid van het NRP. In beginsel komen slechts private ondernemingen (ongeacht hun 

grootte) in aanmerking voor het partnerschap. Het bestuur van NRP streeft daarbij naar een 

evenredige vertegenwoordiging van disciplines van partners. 

1.3 Overeenkomstig het in de statuten bepaalde, worden de voorwaarden en condities van het 

partnerschap geregeld in dit reglement. 

1.4 Daarnaast kennen de statuten in artikel 14 de mogelijkheid voor natuurlijke personen en 

rechtspersonen die de doelstelling van NRP onderschrijven en die NRP financieel willen steunen, als 

begunstigers te worden toegelaten. Hierbij onderscheidt het NRP binnen deze groep van statutaire 

begunstigers twee categorieën, te weten enerzijds de algemene begunstigers en anderzijds de 

zogenoemde FORUM-leden, welke groep het next gen netwerk "NRP FORUM" vormt. 

1.5 Overeenkomstig het in de statuten bepaalde worden de rechten en plichten van de beide 

categorieën begunstigers vastgelegd in dit reglement 

1.6 Tevens behelst dit reglement aanvullende bepalingen ten aanzien van de wijze waarop het bestuur 

invulling geeft aan haar in artikel 5.3 en artikel 5.7 van de statuten neergelegde 

afwijkingsbevoegdheden.  
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PARTNERS 

Artikel 2 Aansluiting 

2.1 Het bestuur van NRP beslist binnen vier (4) weken na aanvraag daartoe, over de aansluiting als 

partner. Het bestuur kan aansluiting als partner weigeren, zonder dat het bestuur gehouden is de 

motivering ter zake haar beslissing te delen met de aanvrager of derden. Indien het bestuur niet 

binnen vier weken op de aanvraag heeft beslist, geldt de aanvraag als afgewezen. 

2.2 Met het aangaan van de overeenkomst van aansluiting ontstaat het partnerschap als bedoeld in de 

statuten en onderwerpt de partner zich aan de in de statuten van NRP omschreven rechten en 

verplichtingen van partners en de door het bestuur van NRP vastgestelde of nog vast te stellen 

reglementen (waaronder het onderhavige reglement) en besluiten. 

Artikel 3 Financiële bijdrage 

3.1 Een partner is met ingang van de aanvang van zijn partnerschap jaarlijks een financiële bijdrage 

verschuldigd die jaarlijks door het bestuur van NRP met goedkeuring van de vergadering van partners 

wordt vastgesteld. 

3.2 De jaarlijkse financiële bijdrage wordt gerelateerd aan het aantal fte werknemers, op de wijze zoals 

het bestuur van NRP met goedkeuring van de vergadering van partners vaststelt. 

3.3 De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd per de aanvang van het partnerschap of de datum van 

verlenging en is opeisbaar na verloop van 30 (dertig) dagen na de betreffende factuur die NRP ter 

zake zal verzenden. 

3.4 Beëindiging van de aansluiting als partner voor het einde van enig contractjaar geeft geen recht op 

restitutie. 

Artikel 4 Duur van het partnerschap 

4.1 Het partnerschap wordt aangegaan voor de duur van één jaar. 

4.2 De aanvangsdatum van het partnerschap wordt bepaald door de in artikel 2.2 bedoelde 

overeenkomst. 

4.3 Na ommekomst van de eerste of een volgende periode wordt het partnerschap van rechtswege 

verlengd voor de duur van één jaar, behoudens opzegging. 
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4.4 Het partnerschap kan door ieder der partijen zonder opgaaf van reden worden beëindigd door 

opzegging tegen het einde van een periode, mits met inachtneming van een opzegtermijn van 

minimaal zes maanden. 

4.5 Opzegging geschiedt schriftelijk. 

4.6 Het partnerschap kan eenzijdig door NRP worden beëindigd met onmiddellijke ingang, indien van 

NRP niet langer kan worden verlangd dat het partnerschap met de betreffende partner wordt 

voortgezet. Voor een onmiddellijke beëindiging als hier bedoeld is de voorafgaande toestemming van 

de vergadering van partners vereist. 

Artikel 5 Externe uitingen van partnerschap 

5.1 NRP zal via de website van NRP uitdragen wie op dat moment partner van NRP zijn, door vermelding 

van de naam en/of het logo van elke partner op de website van NRP. NRP zal voorts de naam van 

elke op het moment van ter perse gaan bestaande partner in het Gulden Feniks Jaarboek opnemen. 

NRP is gerechtigd doch niet verplicht ook in andere externe uitingen de naam en logo's van een 

partner op te nemen. 

5.2 Alle publicaties of andere naar buiten toe gerichte uitingen van een partner van NRP, waarin en/of 

waarbij NRP wordt genoemd, behoeven de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

van NRP, welke toestemming minimaal tien (10) werkdagen tevoren dient te worden verzocht. Indien 

NRP haar toestemming onthoudt, dient zij de bewuste partner te informeren omtrent de redenen. 

Het in de beide vorige volzinnen bepaalde geldt niet, indien uitsluitend melding wordt gemaakt van 

het partnerschap van NRP en NRP niet in andere hoedanigheden wordt genoemd of onderwerp is 

van bedoelde publicatie/uiting. 

Artikel 6 Publicaties en activiteiten NRP 

6.1 NRP zal aan elke partner alle publicaties van NRP (inclusief het Gulden Feniks Jaarboek) doen 

toekomen, voor zover deze gepubliceerd worden tijdens ieders partnerschap. Indien gewenst zullen 

extra exemplaren op eerste verzoek ter beschikking worden gesteld tegen een door het bestuur van 

NRP vast te stellen vergoeding. 

6.2 Elke partner ontvangt minimaal tweemaal per jaar een persoonlijke uitnodiging, gericht aan een 

natuurlijk persoon die lid is van de directie dan wel het toezichthoudend orgaan van een partner, 

voor deelname aan de vergadering van partners. Tijdens de vergadering van partners heeft elke 

partner het recht op het uitbrengen van één stem over de besluiten die statutair opgedragen zijn aan 
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de vergadering van partners, waaronder goedkeuring van de jaarrekening, het meerjaren beleidsplan 

en de begroting van de stichting. 

6.3 Elke partner: 

a. ontvangt regelmatig uitnodigingen voor bijeenkomsten/projectbezoeken, waaraan leden van 

haar organisatie kunnen deelnemen; 

b. zal in de gelegenheid worden gesteld met meerdere leden van haar organisatie gratis deel te 

nemen nemen aan alle activiteiten die NRP mocht (doen) organiseren, met uitzondering van de 

Nationale Renovatiedag; 

c. heeft recht op een door het bestuur vast te stellen korting op door het bestuur vast te stellen 

cursussen en de NRP Academie; 

d. heeft recht op gratis toegang tot het event waar de prijsuitreiking van de Gulden Feniks 

plaatsvindt. 

 

BEGUNSTIGERS 

Artikel 7 Categorieën 

7.1 NRP onderscheidt twee categorieën van begunstigers: enerzijds de Algemene Begunstigers en 

anderzijds de FORUM-leden. 

Artikel 8 Aansluiting 

8.1 Het bestuur van NRP beslist binnen vier (4) weken na aanvraag daartoe, over de toelating van de 

aanvrager als begunstiger en voor welke in artikel 7.1 bedoelde categorie de toelating geldt. Het 

bestuur kan aansluiting als begunstiger weigeren, zonder dat het bestuur gehouden is de motivering 

ter zake haar beslissing te delen met de aanvrager of derden. Indien het bestuur niet binnen vier 

weken op de aanvraag heeft beslist, geldt de aanvraag als afgewezen. 

8.2 Met het aangaan van de overeenkomst van aansluiting ontstaat het begunstigerschap als bedoeld in 

de statuten en onderwerpt de begunstiger zich aan de in de statuten van NRP omschreven rechten 

en verplichtingen van begunstigers en de door het bestuur van NRP vastgestelde of nog vast te 

stellen reglementen (waaronder het onderhavige reglement) en besluiten. 

Artikel 9 Financiële bijdrage 

9.1 Een begunstiger is met ingang van de aanvang van zijn begunstigerschap jaarlijks een financiële 

bijdrage verschuldigd die jaarlijks door het bestuur van NRP wordt vastgesteld. De bijdrage die door 
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FORUM-leden verschuldigd is, kan verschillen van de bijdrage die verschuldigd is door de Algemene 

Begunstigers. 

9.2 De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd per de aanvang van het begunstigerschap of de datum van 

verlenging en is opeisbaar na verloop van 30 (dertig) dagen na de betreffende factuur die NRP ter 

zake zal verzenden. 

9.3 Beëindiging van de aansluiting als begunstiger voor het einde van enig contractjaar geeft geen recht 

op restitutie. 

Artikel 10 Duur begunstigerschap 

10.1 Het begunstigerschap wordt aangegaan voor de duur van één jaar. 

10.2 De aanvangsdatum van het begunstigerschap wordt bepaald door de in artikel 8.2 bedoelde 

overeenkomst. 

10.3 Na ommekomst van de eerste of een volgende periode wordt het begunstigerschap van rechtswege 

verlengd voor de duur van één jaar, behoudens opzegging. 

10.4 Het begunstigerschap kan door ieder der partijen zonder opgaaf van reden worden beëindigd door 

opzegging tegen het einde van een periode, mits met inachtneming van een opzegtermijn van 

minimaal zes maanden. 

10.5 Opzegging geschiedt schriftelijk. 

10.6 Het begunstigerschap kan eenzijdig door NRP worden beëindigd met onmiddellijke ingang, indien 

van NRP niet langer kan worden verlangd dat het begunstigerschap met de betreffende begunstiger 

wordt voortgezet. Voor een onmiddellijke beëindiging als hier bedoeld is geen voorafgaande 

toestemming van de vergadering van partners vereist. 

Artikel 11 Externe uitingen van begunstigerschap 

11.1 NRP zal via de website van NRP uitdragen wie op dat moment begunstiger van NRP zijn, door 

vermelding van de naam en/of het logo van elke begunstiger op de website van NRP. NRP zal voorts 

de naam van elke op het moment van ter perse gaan bestaande begunstiger in het Gulden Feniks 

Jaarboek opnemen. NRP is gerechtigd doch niet verplicht ook in andere externe uitingen de naam en 

logo's van een begunstiger op te nemen. 

11.2 Alle publicaties of andere naar buiten toe gerichte uitingen van een begunstiger van NRP, waarin 

en/of waarbij NRP wordt genoemd, behoeven de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke 
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toestemming van NRP, welke toestemming minimaal tien (10) werkdagen tevoren dient te worden 

verzocht. Indien NRP haar toestemming onthoudt, dient zij de bewuste begunstiger te informeren 

omtrent de redenen. Het in de beide vorige volzinnen bepaalde geldt niet, indien uitsluitend melding 

wordt gemaakt van het begunstigerschap van NRP en NRP niet in andere hoedanigheden wordt 

genoemd of onderwerp is van bedoelde publicatie/uiting. 

Artikel 12 Publicaties en activiteiten NRP 

12.1 NRP zal aan elke begunstiger het Gulden Feniks Jaarboek in enkelvoud doen toekomen, voor zover 

deze gepubliceerd worden tijdens ieders begunstigerschap. Indien gewenst zullen extra exemplaren 

op eerste verzoek ter beschikking orden gesteld tegen een door het bestuur van NRP vast te stellen 

vergoeding. 

12.2 Elke Algemene Begunstiger: 

a. ontvangt regelmatig uitnodigingen voor bijeenkomsten/projectbezoeken en andere door NRP 

georganiseerde activiteiten, waaraan leden van haar organisatie kunnen deelnemen; 

b. zal in de gelegenheid worden gesteld met meerdere leden van haar organisatie gratis deel te 

nemen aan alle activiteiten die NRP mocht (doen) organiseren, met uitzondering van de 

Nationale Renovatiedag; 

c. heeft recht op een door het bestuur vast te stellen korting op door het bestuur vast te stellen 

cursussen en de NRP Academie; 

d. heeft recht op gratis toegang tot het event waar de prijsuitreiking van de Gulden Feniks 

plaatsvindt. 

 

12.3 Voor FORUM-leden geldt het navolgende: 

a. Elk FORUM-lid ontvangt regelmatig uitnodigingen voor bijeenkomsten van NRP FORUM en de 

overige activiteiten van NRP met uitzondering van de vergadering van partners. 

b. FORUM-leden krijgen toegang tot alle (digitale) communicatie en kennisdossiers van NRP 

FORUM, zoals de FORUM-nieuwsbrief. 

c. Elk FORUM-lid zal in de gelegenheid worden gesteld leden van haar organisatie deel te nemen 

aan de FORUM-buitenlandreis tegen betaling van de daarvoor door het bestuur vast te stellen 

eigen bijdrage. 

Elk FORUM-lid heeft recht op een door het bestuur vast te stellen korting op door het bestuur vast te 

stellen cursussen en de NRP Academie. Het bestuur is niet verplicht tot het vaststellen van een korting. 
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Artikel 13. Benoeming / NRP Afgevaardigden 

1. Het bestuur kan gebruikmaken van haar (in artikel 5.3 van de statuten neergelegde) bevoegdheid af 
te wijken van het uitgangspunt dat, met uitzondering van de voorzitter, leden van het bestuur geacht 
worden een directie- of bestuursfunctie te bekleden bij een partner met inachtneming van de 
volgende beperkingen, de afwijking kan slechts: 
 een persoon betreffen die 

 is aangesloten bij NRP Forum; en 
 een arbeids- en/of andere betrekking heeft bij een partner; en 

 één lid van het bestuur betreffen.   
2. Het bestuur kan gebruikmaken van haar (in artikel 5.7 van de statuten neergelegde) bevoegdheid af 

te wijken van de benoemingsperiode van vier jaar met inachtneming van de volgende beperkingen, 
de afwijking kan slechts: 
- een benoeming betreffen als bedoeld in artikel 13.1 van dit reglement; en 
- een benoemingsperiode betreffen die niet langer is dan vier jaar.  

 
 
 


