
 
 
 
Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor Biografiewerk 
 
 

1. Doelstelling 
 
1.1 Het organiseren van een platform voor diegenen, die vanuit hun professie als 

biografisch coach, het biografiewerk uitvoeren op basis van het antroposofische 
mensbeeld. 

1.2 Het behartigen van de belangen van haar leden. 
1.3 Biografiewerk houdt in: Het begeleiden van cliënten met het plaatsen van hun 

levenservaringen in het perspectief van hun biografie, ten behoeve van 
persoonlijke ontwikkeling in de ruimste zin van het woord. 

1.4 Professionele deskundigheid bevordering wordt benoemd in artikel 3a t/m 3e 
van de Statuten. De kennis en deskundigheid van de leden wordt bevorderd 
middels bijscholing en verdiepingsactiviteiten. Intervisie, collegiale consultatie 
e.d. worden gefaciliteerd. Contacten worden onderhouden met het Instituut 
voor Biografiek als ook andere (antroposofische) beroepsorganisaties. 
 
 

2. Lidmaatschap 
 
2.1 De vereniging kent leden, aspirantleden en seniorleden. Ieder, die een door de 

beroepsvereniging erkende opleiding heeft afgerond, kan zich aanmelden voor 
het volledig lidmaatschap. Door het bestuur erkende diploma’s zijn: 

a. het eindcertificaat van de opleiding tot biografisch coach aan het Instituut 
voor Biografiek 

b. een diploma van een gelijkwaardige opleiding voor biografiewerk, waarbij 
in de doelstellingen van de opleiding antroposofie is opgenomen 

Over andersoortige bekwaamheden en/of diploma beslist het bestuur afzonderlijk. 
 
2.2 Aspirantleden. Ieder, die een door de beroepsorganisatie erkende opleiding 

volgt, kan zich van af het eerste opleidingsjaar aanmelden voor het aspirant 
lidmaatschap. Aspirantleden betalen een gereduceerd tarief. Aspirantleden 
hebben dezelfde rechten en plichten als overige leden, met uitzondering van: 
a. het erkennen van de gedragscode, aangezien zij nog onder het gezag staan 

van de opleiding die ze volgen (zij ontvangen de gedragscode, wanneer het 
volledige lidmaatschap ingaat) 



b. het stemrecht bij de algemene ledenvergaderingen 
c. deelname aan de door de vereniging aangeboden bijscholingen 

 
2.3 Seniorleden. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het niet 

meer werkzaam zijn als biografisch coach kan een lid kiezen voor een 
seniorlidmaatschap. Seniorleden behouden de rechten en plichten die horen bij 
een volledig lidmaatschap, maar betalen een gereduceerd tarief. Hiermee 
worden ze biografisch coach n.p. (niet praktiserend) en kunnen ze ervoor kiezen 
om als zodanig op de website van de beroepsvereniging vermeld te worden. 
 

3. Aanmelding en toelating 
 
3.1 Het secretariaat van de beroepsvereniging verstrekt op verzoek: 

a. een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap 
b. een gedragscode in geval van een aanvraag voor het volledige 

lidmaatschap. 
 
Het aanmeldingsformulier moet ingevuld, ondertekend en vergezeld van een 
kopie van behaalde diploma(‘s) en/of certificaten worden geretourneerd. Tevens 
moet op het aanmeldingsformulier de erkenning van de gedragscode kenbaar 
zijn gemaakt. Het bestuur beslist over acceptatie van een nieuw lid binnen 
maximaal acht weken. Het nieuwe lid ontvangt dan van het secretariaat per e-
mail de factuur van de verschuldigde contributie en een kopie van: 

a. de Statuten 
b. het Huishoudelijk Reglement 
c. de Klachtregeling 

 
3.2 Bij afwijzing wordt de reden van afwijzing door het bestuur schriftelijk 

medegedeeld. Reden van afwijzing kan zijn dat de aanmelder niet voldoet aan de 
eisen, die de vereniging stelt aan de uitoefening van het beroep van biografisch 
coach. 

 
 

4. Verplichtingen van de leden 
 
4.1 In december wordt de facturering voor het daaropvolgende jaar door de 

penningmeester verzorgd. Het verschuldigde bedrag moet vóór 1 februari van 
het nieuwe verenigingsjaar op de rekening van de vereniging zijn overgemaakt. 
In geval er geen betaling heeft plaats gevonden volgt een aanmaning, met als 
uiterste betalingsdatum 31 maart. Indien de betaling dan nog achterwege is 
gebleven, zal een incassoprocedure worden ingezet.  

4.2 In overleg met de penningmeester is gespreide betaling mogelijk, evenals een 
andere betalingsregeling.  

4.3 De leden verplichten zich tot de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de 
Klachtregeling en alle andere reglementen en besluiten van de vereniging. 

4.4 De leden hebben de plicht ofwel de klachtregeling van de vereniging ofwel het 
lidmaatschap van de BOB op eigen passende wijze zichtbaar te maken voor 



cliënten, bij voorkeur op de eigen website. De coach zal op verzoek van een 
cliënt een kopie van de klachtregeling ter beschikking stellen. 

 
 

5. Beëindiging van het lidmaatschap 
 
5.1 Het lidmaatschap eindigt door opzegging, bij wanbetaling, door royement en bij 

overlijden. 
5.2 De opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijke (per post of per e-mail) 

vóór 1 november van het lopende jaar zijn door het secretariaat zijn ontvangen. 
Het lidmaatschap wordt dan op 1 januari van het volgende jaar beëindigd. 

5.3 Beëindiging vanwege wanbetaling is geregeld in art. 4.1 van dit Huishoudelijk 
Reglement. 

5.4 Beëindiging van het lidmaatschap vanwege royement is benoemd in artikel 7.3 
van de Statuten, waarbij de stappen zoals beschreven in het 
Royementsreglement zorgvuldig zijn gevolgd. 

 
 

6. Bestuur en vertegenwoordiging 
 
6.1 Ieder nieuw bestuurslid is bereid tot contact met de Antroposofische Vereniging 

in Nederland, in het bijzonder met de Algemene Sectie, waartoe de 
beroepsverenging behoort, als ook de met de Sociale en Medische Sectie en met 
de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in Dornach in Zwitserland. 

6.2 Bestuursfuncties worden zo snel als mogelijk bekend gemaakt. 
6.3 Een bestuurslid kan tweemaal worden herkozen. 
6.4 Het bestuur beschikt over een rooster van aftreden. 
6.5 Kosten door het bestuur gemaakt t.b.v. de beroepsvereniging worden vergoed. 
6.6 Het bestuur kan de leden van het bestuur vacatiegeld voor het bijwonen van een 

bestuursvergadering toekennen. Het te besteden bedrag wordt per jaar in de 
begroting opgenomen en in de jaarrekening zichtbaar gemaakt.  

 
 

7. Ledenvergaderingen 
 
7.1 Per jaar wordt één ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden, tenzij er 

vanwege het bestuur en/of een lid (leden) een reden is, om een extra algemene 
ledenvergadering uit te schrijven. 

7.2 De voorzitter zit de jaarvergadering en de algemene vergaderingen voor. 
De voorzitter kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, bij voorkeur 
een bestuurslid. 

7.3 De secretaris is verantwoordelijk voor: 
a. notuleren van de jaar- en algemene vergaderingen, 
b. het convoceren van de jaar- en algemene vergaderingen, 
c. het voeren van de nodige correspondentie. 

7.4 Bij het secretariaat zijn de volgende taken ondergebracht: 
a. ledenadministratie 
b. voorkomende werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur. 



7.5 De penningmeester stelt in overleg met het bestuur de begroting op voor het 
komende verenigingsjaar. In de begroting kunnen sub-begrotingen zijn 
opgenomen voor commissies en werkgroepen. Deze begrotingen worden 
jaarlijks bij de penningmeester ingeleverd. 
De penningmeester regelt de financiën, stelt de jaarrekening op en legt daarvan 
verantwoording af op de jaarvergadering. Indien nodig kan de penningmeester 
de boekhouding uitbesteden. 

7.6 Het bestuur kan taken delegeren en werkgroepen instellen. 
 
 

8. Toegang, stemrecht en besluitvorming 
 

8.1 Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, ongeacht hun 
status van i.o. of n.p. en alle door het bestuur genodigden. 

8.2 Ieder lid van de vereniging, met uitzondering van de leden i.o., heeft één stem. 
 
 

9. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 
 

9.1 Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kunnen uitsluitend plaats vinden 
door een besluit van de algemene ledenvergadering. Wijzigingen moeten zijn 
aangekondigd op de agenda van de algemene ledenvergadering. 

9.1 De aankondiging bevat de volledige omschrijving van de voorgestelde wijziging. 
9.1 Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft een 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
 
Vernieuwd HHR aangenomen op de ALV van 17 april 2021 
 


