Reglement voor Toelating
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
De vereniging
De Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en
Sportverzorgingsbranche (BMS).
Leden
Natuurlijke- en rechtspersonen aangesloten bij de vereniging.
Cliënten
Natuurlijke personen die zich aangemeld hebben voor een behandeling.
Opleidingsinstituut
Datgene, wat daaromtrent in de statuten is opgenomen.
Visitatie
Het onderzoek van de vereniging naar de geschiktheid om lid te worden.
Vooronderzoek
Het onderzoek van de vereniging in het kader van de opdracht tot visitatie.
Opleiding(en)
Opleiding(en) of cursus(sen).
Midden en Klein Bedrijf MKB
Massagebehandelpraktijken met meer dan 3 medewerkers.
Artikel 2
Het bestuur van de vereniging beslist omtrent de toelating van leden. De natuurlijke- en
rechtspersonen die lid wensen te worden, dienen hiertoe een schriftelijk verzoek in bij
het bestuur. Tenzij het bestuur van oordeel is, dat acceptatie als lid reeds bij voorbaat
moet worden uitgesloten, kan het bestuur de opdracht tot een vooronderzoek geven.
Artikel 3
Indien het bestuur opdracht heeft gegeven tot een vooronderzoek, zal het
opleidingsinstituut van verzoeker onderzocht worden door een onderzoekscommissie. De
onderzoekscommissie houdt ondermeer een onderzoek naar de vraag, of verzoeker
voldoet aan de ‘Richtlijnen voor Branche-erkenning’. Op basis van het onderzoek brengt
de commissie advies uit aan het bestuur. Het bestuur beslist alsdan of de verzoeker bij
voorbaat is uitgesloten als lid.
Artikel 4
Indien het bestuur heeft besloten, dat het reeds bij voorbaat is uitgesloten, als bedoeld
in artikel 2, dat een verzoeker lid kan worden, staat beroep open. De verzoeker dient zijn
bezwaarschrift, waarin opgenomen de gronden waarop het beroep berust, via het
bestuur in. Na ontvangst van dit schrift geeft het bestuur alsnog opdracht tot een
onderzoek. Het onderzoek vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in artikel 3,
met dien verstande, dat de commissie een eensluidend verslag uitbrengt aan de
vergadering.
Artikel 5
Indien een verzoeker, na een onderzoek als bedoeld in artikel 3, door het bestuur bij
voorbaat als lid wordt afgewezen, staat beroep open via een schriftelijk bezwaarschrift
gericht aan het bestuur van de vereniging.
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Artikel 6
Het beroep, als bedoeld in de artikelen 4 en 5, wordt behandeld op een
bestuursvergadering, gelegen binnen zes maanden na ontvangst van het beroepschrift.
De vergadering kan besluiten verzoeker te visiteren.
Artikel 7
Binnen twee maanden, na verzoek tot lid, zal er een visitatie van het opleidingsinstituut
of MKB plaatsvinden. Een visitatie wordt minimaal drie weken van te voren
aangekondigd. Een visitatie vindt plaats door een door de vergadering aangewezen vaste
commissie en wordt uitgevoerd op één van de aangegeven vestigingsplaatsen, waar het
betrokken opleidingsinstituut of MKB haar vestiging heeft. De commissie toetst bij haar
visitatie integraal op basis van de ‘Richtlijnen voor Branche-erkenning’ als bedoeld in
artikel 4 van dit reglement.
Per visitatie is het kandidaat-lid een bedrag van € 150,00 verschuldigd, dat vooraf moet
worden voldaan aan de vereniging door middel van storting op NL54 RABO 0315 3447 25
t.n.v. ‘Penningmeester BMS’ te Sliedrecht.
Artikel 8
De verzoeker is gehouden volledige medewerking aan de visitatie te geven. Wordt de
visitatie, op welke wijze ook, onmogelijk gemaakt, dan wel belemmerd, dan brengt de
commissie een negatief advies uit.
Artikel 9
Indien een verzoeker verzuimt het visitatiegeld te betalen, kan het verzuim van betaling
hersteld worden, door op het eerste verzoek van het bestuur het verschuldigde bedrag,
verhoogd met € 50,00 te betalen. Wordt het verzuim niet hersteld, dan wordt het
verzoek niet in behandeling genomen.
Artikel 10
De commissie die de visitaties uitvoert, brengt binnen drie weken na de visitatie (aan de
hand van een op de website zichtbaar gemaakt visitatieformulier) haar eensluidend
advies uit aan het bestuur omtrent toelating van de verzoeker als branche-erkend lid van
de vereniging. De verzoeker ontvangt een afschrift van het advies.
Artikel 11
Indien de commissie een negatief advies uitbrengt, heeft de verzoeker het recht om een
beroepschrift via het bestuur in te dienen.
Artikel 12
Het bestuur of de klachtencommissie van de vereniging beslist omtrent het beroep van
de verzoekers, die als lid zijn afgewezen. De toelating tot lid kan dan slechts geschieden
met algemene stemmen.
Artikel 13
Verzoekers, die, al dan niet na beroep als lid zijn afgewezen, kunnen na de afwijzing pas
na een termijn van twaalf maanden opnieuw een verzoek als bedoeld in artikel 2 van dit
reglement indienen. Verzoeken, die binnen die termijn worden ontvangen, worden eerst
na het verstrijken van de termijn in behandeling genomen.
Artikel 14
De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, de in dit reglement
genoemde bedragen aanpassen. De algemene vergadering kan besluiten een verzoeker
geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van betaling van het visitatie- en/of entreegeld,
indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
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