HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de Vereniging Agrodis vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 19
november 2014 te Renkum.

Artikel 1 Lidmaatschap
Op een aanmelding voor het lidmaatschap wordt door het bestuur beslist. Het bestuur houdt
bij zijn beslissing omtrent de toelating rekening met de volgende factoren:
a.
b.
c.

Het gedrag van de onderneming in het licht van de belangen van de vereniging;
Het voldoen aan het bepaalde in artikel 10 lid 3 van de statuten;
Het (kunnen) voldoen aan de overige uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen.

Van een beslissing van het bestuur worden zowel betrokkene als de leden zo spoedig
mogelijk in kennis gesteld.

Artikel 2 Verplichting tijdige opgave aantal vestigingen.
Alle leden zijn verplicht om uiterlijk 30 september van enig jaar opgave te doen van
eventuele wijzigingen in het aantal (neven)vestigingen van het betreffende lid voor het
daaropvolgende jaar. De stand van 1 oktober is vervolgens bepalend voor het opstellen van
de begroting alsmede de hoogte van de contributies en/of andere verschuldigde bijdragen.

Artikel 3 Aspirant lidmaatschap
3.1. De vereniging kent het aspirant lidmaatschap.
3.2. Het aspirant lidmaatschap staat open voor bedrijven die gewoon lid willen worden maar
nog niet voldoen aan het vereiste op grond van artikel 4 lid 2 van de statuten.
3.3.Het aspirant lidmaatschap eindigt:
a. op het moment dat het aspirant lid CDG gecertificeerd is; vanaf dat moment is het
bedrijf automatisch gewoon lid geworden;
b. automatisch na verloop van 24 maanden gerekend vanaf de datum waarop het bedrijf
is toegelaten als aspirant lid.
3.4. Het aspirant lid heeft recht op:
a. alle nieuwsberichten die de vereniging naar de leden stuurt door middel van circulaires,
nieuwsbrieven, e-mails en dergelijke;
b. het gebruik van het CDG schema;
c. het bijwonen van ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten van de vereniging tegen
dezelfde voorwaarden als gewone leden.
3.5. Een aspirant lid heeft geen stemrecht.
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Artikel 4 Geassocieerd lidmaatschap
4.1

De vereniging kent naast het gewone lidmaatschap het geassocieerd lidmaatschap.

4.2

Het geassocieerd lidmaatschap staat open voor bedrijven die zelf geen gewasbeschermingsmiddelen verkopen, maar door hun activiteiten raakvlakken hebben met
zowel de leden van de vereniging als ook de activiteiten waar de vereniging zich mee
bezighoudt.

4.3

Het geassocieerd lidmaatschap kan uitsluitend worden aangevraagd bij het bestuur.
Over een dergelijke aanvraag beslist het bestuur. Het bestuur doet van een dergelijk
besluit mededeling aan de leden.

4.4

Een geassocieerd lid heeft geen stemrecht en kan geen deel uitmaken van het
bestuur of de kascommissie. Een geassocieerd lid kan deel uitmaken van
werkgroepen en kan deelnemen aan alle bijeenkomsten van de vereniging die voor
de leden toegankelijk zijn. Een geassocieerd lid is jaarlijks een geldelijke bijdrage
verschuldigd, ter tegemoetkoming aan de kosten van zijn geassocieerd lidmaatschap.

Artikel 5 Bestuur
5.1

Indien het noodzakelijk is om op een algemene ledenvergadering in een vacature in
het bestuur te voorzien, zal het bestuur een kandidaat voorstellen. Uiterlijk tot vier
dagen voor de aanvang van deze algemene ledenvergadering kunnen door ten
minste één vijfde van het aantal leden schriftelijk bij de secretaris andere kandidaten
worden gesteld. Deze laatstbedoelde kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van
een akkoordverklaring van de betrokken kandidaat.

5.2

Het bestuur bestaat uit ten hoogste acht personen.

5.3

Bestuursleden worden gekozen voor een zittingsperiode van twee keer drie jaar. De
algemene ledenvergadering kan bestuursleden bij acclamatie onmiddellijk voor
maximaal één termijn van drie jaar herbenoemen.

5.4

In afwijking van het bepaalde onder artikel 5.3 kan op unanieme voordracht van het
bestuur de zittingsperiode van een bestuurslid met drie jaar worden verlengd. Voor
deze verlenging is goedkeuring nodig van de algemene ledenvergadering waarbij
tenminste driekwart van de aanwezige leden deze verlenging steunt.

5.5

Het bestuur vergadert minstens twee maal per jaar en voorts indien de voorzitter of
twee bestuursleden dit wenselijk achten.

5.6

De bestuursvergaderingen worden op redelijke termijn bijeengeroepen onder
toezending van een agenda van de te behandelen onderwerpen.

5.7

Het bestuur neemt besluiten in en buiten de vergadering met meerderheid van
stemmen. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. Besluiten in en buiten
de vergadering dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

5.8

De leden van het bestuur zijn, ook na beëindiging van hun bestuurslidmaatschap,
verplicht tot geheimhouding omtrent het in de bestuursvergaderingen behandelde,
voor zover zulks van vertrouwelijke aard is. Als zodanig zal in ieder geval worden
beschouwd het verloop van discussies en stemmingen binnen het bestuur, daaronder
mede begrepen de meningen die door individuele bestuursleden ter vergadering zijn
geuit.

Artikel 6. Dagelijks bestuur
6.1

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris.

6.2

In gevallen die geen uitstel gedogen, is het dagelijks bestuur zelfstandig bevoegd
beslissingen te nemen over zaken die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren.
Het dagelijks bestuur is verplicht over dergelijke beslissingen overleg te voeren met
de andere leden van het bestuur en van dergelijke beslissingen mededelingen te
doen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Artikel 7. Slotartikel
In gevallen waarin over de interpretatie van dit huishoudelijk reglement twijfel bestaat, beslist
het bestuur.
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