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Artikel 1 Werkgebied 
De vereniging heeft als werkgebied alle provincies in Nederland. De vereniging kent tevens 
leden die woonachtig zijn in het buitenland.  
 

Artikel 2 Samenstelling hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur bestaat uit 5 leden. Bestuursleden handelen niet als vertegenwoordiger 
namens een afdeling. Leden van het landelijke bestuur mogen niet gelijktijdig een bestuurs-
functie op afdelingsniveau uitoefenen, met uitzondering dat gekozene evt. het bestuursman-
daat bij het afdelingsbestuur mag afmaken. De samenstelling van het bestuur wordt zoveel 
mogelijk verspreid over de regio’s. De bestuursfuncties worden onderling verdeeld, waarbij 
het de volgende functies betreft: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursle-
den. 
 

Artikel 3 Verantwoordelijkheden hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur is  verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging, de financiën, pro-
motie, belangenbehartiging, communicatie met leden en afdelingen, de organisatie van lan-
delijke evenementen en het uitgeven van het verenigingsblad.  
Het hoofdbestuur kan taken delegeren, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het 
bestuur blijft. Het bestuur dient ervoor zorg te dragen dat er altijd via een bestuurslid verbin-
ding blijft tussen bestuur en het uitvoerende orgaan of persoon die de taken uitvoert (bij-
voorbeeld een ploegcommissie of een administratiekantoor). Uitvoerende personen en orga-
nen maken geen deel uit van het bestuur. 
Het bestuur is als enige bevoegd om op bovengenoemde gebieden, binnen de kaders die de 
Algemene Ledenvergadering uitzet, besluiten te nemen. 
 

Artikel 4 Zittingsduur hoofdbestuur 
Bij de verkiezing van bestuursleden zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met een 
spreiding over het gehele werkgebied van de vereniging. 
De bestuursleden worden gekozen voor de duur van 4 jaar en zijn maximaal tweemaal her-
kiesbaar, hetgeen resulteert in een zittingsduur van maximaal 12 jaar. 
Een nieuw gekozen bestuurslid, welke wordt gekozen als gevolg van een voortijdig afgetre-
den hoofdbestuurslid, neemt de positie in van dit bestuurslid op het rooster van aftreden.  
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Artikel 5 De Afdelingen 
Leden worden toegedeeld aan een afdeling welke actief is in de regio waarin het lid woon-
achtig is. Leden woonachtig in het buitenland worden niet toegewezen aan een afdeling. De 
vereniging kent de volgende 12 afdelingen: 
 
Naam afdeling Gebiedsbegrenzing 

OTMV afdeling Groningen Provincie Groningen 

OTMV afdeling Friesland Provincie Friesland 

OTMV afdeling Drenthe Provincie Drenthe 

OTMV afdeling Overijssel Provincie Overijssel 

OTMV afdeling Texel Eiland Texel 

OTMV afdeling Noord Holland Provincie Noord Holland 

OTMV afdeling Gelderland Provincie Gelderland 

OTMV afdeling Flevoland Provincie Flevoland 

OTMV afdeling Zuid Holland - noord 
–Utrecht 

Provincie Utrecht en  Zuid Holland, behalve de Zuid Hollandse 
Eilanden 

OTMV afdeling Zuid Holland – zuid 
Zeeland 

Zuid Hollandse Eilanden, Provincie Zeeland 

OTMV afdeling Noord Brabant Provincie Noord-Brabant 

OTMV afdeling Limburg Provincie Limburg 

 
 

         
Het hoofdbestuur belegt minimaal eens per jaar een bijeenkomst met afdelingsbestuurders 
om het beleid te evalueren en verbeterpunten te bespreken. 
 

Artikel 6 Verantwoordelijkheden afdelingen 
Het afdelingbestuur is zowel organisatorisch als financieel verantwoordelijk voor activiteiten 
welke onder haar bewind worden ontplooid.  
 

Artikel 7 Contributieafdracht aan afdelingen 
Vanuit de landelijke kas vloeit jaarlijks een afdracht uit de contributieopbrengsten naar de 
afdelingen. Deze afdracht bestaat uit een vast bedrag per lid, welke tot de betreffende afde-
ling gerekend kan worden, plus een vast bedrag per afdeling. Het hoofdbestuur dient jaar-
lijks voor de vijfde maand van het contributiejaar beide bedragen bekend te maken aan het 
afdelingsbestuur. Deze afdracht vindt plaats in de maand juni van het lopende jaar. 
De afdelingen leveren jaarlijks, voor 1 april een resultatenrekening van het voorgaande jaar 
van de afdeling in bij de penningmeester van het hoofdbestuur, ondertekend door de plaat-
selijke kascontrolecommissie. Dit tot doel het kunnen verantwoorden van het algehele finan-
ciële beleid van de vereniging.  
 

Artikel 8 Commissies 
Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen om bepaalde landelijke taken uit te voe-
ren, waaronder een ploegcommissie, een maaicommissie en de redactie van de Pionier. 
Het bestuur belegt minimaal éénmaal per jaar een gezamenlijke vergadering met de com-
missieleden om het afgelopen jaar te evalueren en een budget voor het komende jaar vast 
te stellen. 
 

Artikel 9 Onkostenvergoedingen 
Bestuursleden, commissieleden, redactieleden en leden die zich inzetten voor het organise-
ren van landelijke activiteiten kunnen uit de landelijke kas de gemaakte reiskosten en mate-
riaalkosten vergoed krijgen. Voor de redactie geldt tevens een vergoeding op basis van een 
uurtarief, welke jaarlijks door het hoofdbestuur wordt vastgesteld. 
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Artikel 10 Lidsoorten 
De vereniging kent de lidsoorten leden, donateurs, leden van verdienste, ereleden en  
gezinsleden. Leden betalen de jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen 
contributie. Voor donateurs geldt een afwijkend tarief, door het hoofdbestuur vast te stellen. 
Het hoofdbestuur is gemachtigd leden vrij te stellen van het betalen van contributie, bijvoor-
beeld ereleden. 
 

Artikel 11 Evenementen 
Het afdelingsbestuur dient er op toe te zien dat de deelnemers van evenementen  welke in 
hun afdeling worden georganiseerd, juridisch verantwoord zijn.  
Vanuit de landelijke kas, wordt ieder jaar, een bonusbedrag ter beschikking gesteld voor 
evenementen georganiseerd door een afdeling. De bijdrage wordt jaarlijks door het hoofd-
bestuur vastgesteld. Een aanvraag hiervoor dient 2 maanden voor aanvang van het evene-
ment bij het hoofdbestuur binnen te zijn.  

De criteria om voor een bonusbedrag in aanmerking te komen zijn de volgende: 
a. Het evenement moet volledig georganiseerd zijn door, dan wel met schriftelijke 

goedkeuring, van het betreffende afdelingsbestuur. 
b. Het evenement moet een leden wervend karakter hebben. 
c. Het evenement moet voor alle (landelijke) OTMV-leden toegankelijk zijn. 
d. Het evenement moet voor minimaal 80% agrarische oldtimers (tractoren, motoren, 

werktuigen, e.d.) showen en/of demonstreren. 
e. Het evenement moet voor niet OTMV-leden (evt. d.m.v. entreeheffing) toegankelijk 

zijn.    
f. Het bonusbedrag wordt achteraf toegekend, daardoor bestaat voor het hoofdbestuur 

de mogelijkheid om het betreffende evenement conform de criteria te beoordelen. 
Vooraf dient er een begroting ingediend te worden. 

g. De evenementen moeten voldoen aan het evenementen reglement van de OTMV. 
De organisator van een evenement dient er op toe te zien dat dit evenement juridisch 
is afgedekt. 

h. Het evenementenreglement maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement en 
is als bijlage aan dit reglement toegevoegd.  
 


