HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VERENING VAN GEPENSIONEERDEN AGRIFIRM

Algemeen:
Artikel 1:
In dit reglement wordt de Vereniging van gepensioneerden Agrifirm aangeduid als de
”Vereniging”.
Leden;
Artikel 2:
1-Een lid kan het lidmaatschap opzeggen mits dit gebeurt per e-mail of schriftelijk aan het
secretariaat van de vereniging en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier
weken.
2-Het bestuur kan namens de vereniging een lid per e-mail of schriftelijk het lidmaatschap
opzeggen eveneens met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, wanneer een lid
niet (meer) aan de bij de statuten gestelde eisen voor het lidmaatschap voldoet; wanneer hij
zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer om andere redenen van de
vereniging niet meer gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3-Ontzetting van een lid uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur namens de vereniging
indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
4-Tegen een besluit van het bestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap of tot opzegging van
het lidmaatschap kan betrokkene binnen een maand na ontvangst van de betreffende
schriftelijke kennisgeving van het bestuur beroep aantekenen bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst waardoor de aan het
lidmaatschap verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend.
5-Bij beeindiging van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar blijft de contributie
voor dat jaar verschuldigd.
6-Bij aanmelding voor het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt de contributie
voor dat gehele jaar verschuldigd.
Commissies
Artikel 3:
1-Het bestuur kan commissies van advies instellen, die, al naar gelang het bestuur
noodzakelijk acht, een tijdelijk of permanent karakter kunnen hebben.
2-Elke commissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf leden.
3-Het bestuur kan ook niet-leden op grond van hun deskundigheid in een commissie
benoemen. Een persoon kan van meerdere commissies lid zijn.
4-Het lidmaatschap van een commissie eindigt:
-voor leden van de vereniging bij het einde van het lidmaatschap of op verzoek van het
bestuur dan wel eigen verzoek;
-voor commissieleden benoemd buiten de leden op verzoek van het bestuur dan wel eigen
verzoek;
-als de taak van de betreffende commissie beëindigd is.
5-De door commissieleden noodzakelijk te maken onkosten worden vergoed overeenkomstig
het bepaalde in artikel 5 van dit reglement.

Algemene Vergadering
Artikel 4:
-Elk jaar worden tenminste twee ledenvergaderingen gehouden: een in het Noorden van
Nederland en een in het Zuiden van Nederland .
Plaats en tijd van deze vergaderingen worden bepaald door het bestuur.
-Onderwerpen die niet op de agenda voor een ledenvergadering voorkomen kunnen alleen bij
de rondvraag ter tafel worden gebracht en mogen slechts van zodanige aard zijn dat zij zonder
voorbereiding in discussie kunnen worden gebracht.
Dit is ter beoordeling van de voorzitter
Kostenvergoedingen
Artikel 5:
Door leden van het bestuur en leden van commissies gemaakte noodzakelijke kosten worden
tegen overlegging van de betreffende factuur vergoed.
Reiskosten openbaar vervoer worden vergoed tegen overlegging van het betreffende
vervoerbewijs.
Kosten eigen vervoer worden vergoed tegen een door het bestuur vast te stellen
kilometervergoeding.
Wijzigingen van dit reglement
Artikel 6:
Tot verandering van dit reglement kan worden besloten in een ledenvergadering.
Dit huishoudelijk reglement is volgens artikel 14 van de statuten van de vereniging gewijzigd
en vastgesteld in de Algemene Ledenvergaderingen van 22/23 november 2012.

