Statuten van:
“Vereniging van gepensioneerden Agrifirm”

Begripsbepalingen
Artikel 1.
-vereniging: rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
-Agrifirm: De besloten vennootschap Agrifirm Group B.V. gevestigd te Apeldoorn: de
organisatie van in Nederland gevestigde ondernemingen die behoren of behoord hebben tot de
groep van Agrifirm Group B.V. gevestigd te Apeldoorn, dan wel door middel van (juridische)
fusie daarin zijn opgegaan;
-pensioenregeling Agrifirm: de pensioenovereenkomst (vastgelegd in pensioenreglementen)
die Agrifirm (c.q haar ondernemingen) heeft (hebben) gesloten met haar (hun) werknemers;
-Interpolis: De naamloze vennootschap Interpolis BTL N.V.gevestigd te Tilburg met wie
Agrifirm (c.q haar ondernemingen) uitvoeringsovereenkomst(en) heeft (hebben) gesloten ter
uitvoering van de pensioenregeling(en) Agrifirm Interpolis Pensioen Solidair;
-Avéro Achmea: De naamloze vennootschap Achmea Pensioen- en
Leveringsverzekeringsmaatschappij N.V gevestigd te Apeldoorn met wie Agrifirm (c.q haar
ondernemingen) uitvoeringsovereenkomst(en) heeft (hebben) gesloten ter uitvoering van de
pensioenregeling(en) Agrifirm;

Naam en zetel
Artikel 2
De vereniging draagt de naam:
“Vereniging van gepensioneerden Agrifirm”
De vereniging is gevestigd te Apeldoorn.
Doel
Artikel 3
1. Het doel van de vereniging is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van
haar leden, in het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken
op pensioen uit te keren door Interpolis of Avéro Achmea ingevolge de
pensioenregelingen Agrifirm en in zijn algemeenheid het behartigen van de
gemeenschappelijke belangen van de leden op sociaal-economisch en sociaalmaatschappelijk terrein.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
-gebruik te maken van het hoorrecht als bedoeld in de Pensioenwet en het in dat
verband mede functioneren als orgaan aan wie door Agrifirm c.q. Interpolis of
Avéro Achmea verantwoording wordt afgelegd en informatie wordt verschaft;
-het uitoefenen van overige rechten en bevoegdheden voortvloeiend uit de
Pensioenwet;
het onderhouden van regelmatig contact tussen het bestuur van de vereniging en de
hoofddirectie van Agrifirm, de directie van Interpolis en de directie van
Avéro Achmea;

-het zo nodig aansluiten bij een overkoepelend orgaan en het samenwerken met andere
verenigingen en groepen die een soortgelijke doelstelling hebben;
-het houden van periodiek overleg en vergaderingen en eventueel het organiseren van
andere activiteiten voor de leden;
-het inwinnen van adviezen ten behoeve van de leden bij terzake deskundige personen
en/of instellingen;

Leden en lidmaatschap
Artikel 4.
1. De vereniging kent leden.
Leden van de vereniging kunnen zijn:
a. gepensioneerde medewerkers voorzover zij in dienst waren van een tot Agrifirm
behorende onderneming, welke onderneming (dan wel namens wie Agrifirm) voor het
verzorgen van hun pensioenen en ter uitvoering van pensioenregelingen Agrifirm een
overeenkomst heeft gesloten met Interpolis, Avéro Achmea en die dientengevolge een
pensioen genieten van Interpolis of Avéro Achmea;
b. ex-medewerkers die vrijwillig vervroegd zijn uitgetreden op grond van een bij
Agrifirm geldende VUT regeling of een daarmee door Agrifirm gelijkgestelde
regeling;
c. alle overige ex-medewerkers die een pensioen genieten van Interpolis of Avero
Achmea op basis van pensioenregelingen Agrifirm;
d. de weduwe, respectievelijk weduwnaar van een van de hierboven genoemde personen;
met weduwe/weduwnaar wordt gelijkgesteld de partner met wie een van de hierboven
genoemde personen een geregistreerd partnerschap was aangegaan als bedoeld in
artikel 1: 80a Burgerlijk Wetboek, alsmede de niet geregistreerde samenwonende aan
wie Interpolis of Avéro Achmea en Agrifirm de rechten hebben toegekend van een
weduwe of weduwnaar;
e. andere dan de hierboven sub a tot en met d bedoelde personen, mits voorgedragen
door het bestuur en na goedkeuring door de algemene vergadering.
2.
-De aanmelding voor het lidmaatschap dient per e-mail of schriftelijk te geschieden bij
de secretaris van het bestuur door middel van een van de website van de vereniging of
bij het secretariaat te verkrijgen aanmeldingsformulier;
-Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap. Weigering van het
lidmaatschap wordt binnen twee maanden na aanmelding schriftelijk en gemotiveerd
aan de betrokkene medegedeeld. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de
algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht:
a. deel te nemen aan algemene ledenvergaderingen, daar het woord te voeren en stemrecht
uit te oefenen;
b. deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten;
c. het ontvangen van door of door bemiddeling van de vereniging verspreide publicaties;
2. De leden van de vereniging zijn verplicht:
a. statuten, huishoudelijk reglement en besluiten van de vereniging na te leven;

b. de belangen van de vereniging niet te schaden;
c. tot het betalen van een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte op voorstel van het
bestuur wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Einde lidmaatschap
Artikel 6.
Het lidmaatschap eindigt :
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
In het huishoudelijk reglement worden nadere regels vastgelegd inzake de in dit artikel
bedoelde mogelijkheden tot beëindiging lidmaatschap.
Bestuur
Artikel 7.
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van
tenminste drie natuurlijke personen. Bestuursleden worden door de algemene
vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. Kandidaat bestuursleden worden
op niet-bindende wijze voorgedragen door het bestuur of door tien leden tezamen,
indien dit tenminste tien dagen voor het houden van de algemene vergadering waarin
benoeming aan de orde komt gebeurt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
de secretaris van de vereniging.
2. Bestuursleden kunnen te allen tijd onder opgaaf van redenen worden geschorst en
ontslagen door de algemene vergadering. De algemene vergadering besluit tot schorsing
of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Bestuursleden
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster
aftredend bestuurslid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. Een tussentijds benoemd
bestuurslid neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
5. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dat
wenselijk achten, doch tenminste eenmaal per halfjaar.
6. Bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens ontstentenis door
de een van de andere bestuursleden.
7. Ieder bestuurslid brengt ter vergadering een stem uit.
8. Besluiten van het bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.
9. Van het in een bestuursvergadering behandelde worden notulen gehouden die in de
volgende vergadering door het bestuur worden vastgesteld.
10. Bestuursleden worden door of vanwege de vereniging niet bezoldigd. Gemaakte
onkosten worden wel vergoed.

Taak bestuur
Artikel 8.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de
secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door een of meer commissies die het bestuur benoemt.

Algemene ledenvergadering
Artikel 9.
1. De voorzitter van het bestuur zit de algemene ledenvergadering voor. Bij zijn belet of
ontstentenis voorziet het bestuur in zijn vervanging.
2. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur te bepalen
plaats in Nederland.
3. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het
bestuur dit noodzakelijk vindt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden
is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te
houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
5. De uitnodiging voor een algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk, waaronder
tevens begrepen per e-mail, aan de leden en niet later dan op de zevende dag voor die
van de vergadering, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend. In de uitnodiging worden plaats, datum, aanvangstijd en de ter
vergadering te behandelen onderwerpen gemeld.
6. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,
alsmede degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
7. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid een stem in de algemene
ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigd lid
kan voor te hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
8. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering
worden gehouden.
9. Alle besluiten waaromtrent in de wet of in deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste
aantal stemmen kregen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Blanco stemmen en
ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.
10. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld

Geldmiddelen
Artikel 10.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. subsidies;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. alle overige wettig verworven baten.
2. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd in de loop van een verenigingsjaar vindt
geen restitutie plaats van over dat jaar reeds betaalde contributie.

Kascontrolecommissie
Artikel 11.
De algemene ledenvergadering benoemt op niet-bindende voordracht van het bestuur
jaarlijks een kascontrolecommissie van tenminste twee personen die geen deel uitmaken van
het bestuur. De benoeming geschiedt voor drie jaar. Deze commissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering
verslag van haar bevindingen uit.

Verenigingsjaar en jaarverslag
Artikel 12.
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van het jaar brengt het bestuur aan de algemene
ledenvergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over
het gevoerde beleid en roept een algemene ledenvergadering (de jaarvergadering) bijeen
waarin een en ander wordt behandeld. Het legt dan tevens de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter vaststelling voor aan de vergadering.
Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 13.
1. Een besluit tot wijziging statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts worden
genomen op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering met een
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
2. Na oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling statutenwijziging of
ontbinding moet tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van het
voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, respectievelijk
waarin de gevolgen van de ontbinding worden vermeld, op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden dan wel wordt een en ander vermeld op de website van de vereniging.
3. Bij besluit tot ontbinding zal tevens door de algemene ledenvergadering, op voorstel van
het bestuur, de bestemming van het batig saldo na vereffening worden bepaald. De
bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging
te zijn.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 14.
De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, een huishoudelijk
reglement vaststellen (en wijzigen) , waarin zaken worden geregeld waarin door deze
statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

