Lidmaatschapsreglement

Onderhavig lidmaatschapsreglement bevat een nadere invulling van de rechten en
plichten welke verbonden zijn aan het lidmaatschap van de Vereniging Vruchtbare
Kringloop Achterhoek. Daarnaast bevat het op bepaalde punten een beknopte weergave
van, danwel een verwijzing naar, de statuten. Het lidmaatschapsreglement stelt
derhalve de leden van de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek in staat om
middels een beknopt document kennis te nemen van de (juridische) afspraken
waarbinnen de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek functioneert.

Artikel 1 Definities
Waar in onderhavig reglement de navolgende begrippen worden gebruikt wordt hieraan de
navolgende definitie gegeven:
-

-

-

-

-

-

Adviesraad: een entiteit die de vereniging gevraagd en ongevraagd van advies
voorziet over het beleid en de uitwerking daarvan.
Aspirant-lid: een (rechts)persoon of instantie die kan deelnemen aan de activiteiten
van de vereniging, maar die geen lid is van de vereniging en derhalve geen
stemrecht heeft.
Bestuur: een groep van tenminste zeven natuurlijke personen (of zoveel meer als dat
de algemene vergadering bepaalt) welke belast is met het besturen van de
vereniging en welke in ieder geval bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Donateurs: een (rechts)persoon of instantie die zich voor een bepaald bedrag
verbindt aan de vereniging. Zij hebben enkel toegang tot de algemene vergadering
als die vergadering dat besluit, zij hebben daar geen stemrecht.
Erelid: het lid die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging door de
algemene vergadering tot erelid is benoemd en daarmee is ontheven van de
contributieplicht.
Leden: zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als
zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ledenregister: het door de secretaris van de vereniging bijgehouden overzicht van de
namen en adressen van alle leden, al dan niet aangevuld met e-mailadressen.
Lidmaatschapsreglement: onderhavige voorwaarden waarin ter aanvulling op de
statuten de rechten en plichten welke verbonden zijn aan het lidmaatschap van de
vereniging zijn vastgelegd.
Statuten: de notariële akte terzake de oprichting van de Vereniging Vruchtbare
Kringloop Achterhoek d.d. 1 maart 2019
Vereniging: vruchtbare kringloop achterhoek zoals opgericht bij notariële akte d.d. 1
maart 2019 en gevestigd in de gemeente Bronckhorst.
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Artikel 2 Doel
Overeenkomstig artikel 2 van de statuten.
De vereniging heeft als doel:
a. Bijdragen aan bewustzijn en kennis bij de deelnemende veehouders van de thema’s
en doelen die bepalend zijn voor hun positie in markt en samenleving;
b. Vergroten van de kennis en vaardigheden van veehouders om op het eigen bedrijf te
voldoen aan die eisen vanuit markt en samenleving;
c. Bijdragen aan versterking en verduurzamen van het bedrijfseconomisch perspectief
van de deelnemers;
d. Bijdragen aan het realiseren van de doelen van de samenwerkingspartners;
e. Werken aan het ontwikkelen van een verantwoordings- en beloningssystematiek voor
voldoen aan kwaliteitsdoelen op bedrijfs- en regioniveau;
f. Informatiebron en sparringpartner zijn voor overheden, maatschappelijke organisaties
en ketenpartijen ten behoeve van beleids- en strategieontwikkeling;
g. Informatiebron en praktijkleer- en proeftuin zijn voor onderzoek, innovatie en
onderwijs;
h. Ramen en deuren openen naar de samenleving. Nieuwe verbindingen maken met
burgers en consumenten;
i. Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen,
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 Lidmaatschap
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van achttien jaar of ouder,
en rechtspersonen, die bedrijfsmatig een agrarische onderneming exploiteren of
hebben geëxploiteerd.
2. Leden dienen zich te conformeren aan het doel en de statuten van de vereniging,
alsook aan onderhavig lidmaatschapsreglement en andersoortig overeengekomen
afspraken.
3. Toelating, benoeming en schorsing van (bestuurs-)leden, alsook beëindiging en
opzegging van het lidmaatschap, geschiedt conform de bepalingen zoals neergelegd
in artikel 3 en 4 van de statuten.
4. Conform de artikelen 5 en 6 van de statuten kunnen er naast leden ook aspirantleden en donateurs worden benoemd.

Artikel 4 Contributie
Overeenkomstig artikel 7 van de statuten
1. Leden dienen de jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de
algemene vergadering, jaarlijks voor 1 februari te voldoen middels automatische
incasso of door overboeking.
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2. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of
gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
3. De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan
worden betaald en kan daaraan voorwaarden en/of kosten verbinden.

Artikel 5 Bestuur
1. Het bestuur is belast met de dagelijkse organisatie, alsook de vertegenwoordiging
van de vereniging.
2. Benoeming van de bestuursleden geschiedt vanuit voordracht en door de algemene
vergadering bij 2/3e meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste
de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Het bestuur is verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak en
dient in dit kader de voor haar relevante (wettelijke) bepalingen na te leven,
waaronder in het bijzonder ook de statuten, meer specifiek de artikelen 8 tot en met
13, artikel 15 en artikel 24.

Artikel 6 Adviesraad
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten
1. De adviesraad voorziet de vereniging gevraagd en ongevraagd van advies over het
beleid van de vereniging en de uitwerking daarvan.
2. Het aantal leden van de adviesraad wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de adviesraad,
waarbij in ieder geval één lid wordt benoemd uit een voordracht door de vereniging
Land- en Tuinbouw Organisatie Noord.
3. Overeenkomstig artikel 14 lid 5 van de statuten stelt het bestuur een reglement vast
terzake de adviesraad.
Artikel 7 Algemene vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur of door de leden
die gezamenlijk tenminste een tiende deel van de stemmen vertegenwoordigen.
3. Ieder gewoon lid en ieder erelid heeft één stem. Een geschorst lid heeft geen
stemrecht.
4. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen van de in vergadering aanwezige en
vertegenwoordigde leden. Een besluit tot statutenwijziging moet genomen worden
met een meerderheid van tenminste 2/3e van de uitgebrachte stemmen en bovendien
dient in die vergadering tenminste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn.
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5. De algemene vergadering dient te functioneren overeenkomstig de bepalingen zoals
neergelegd in de wet en de statuten, meer specifiek de artikelen 16 tot en met 23 en
artikel 25.

Artikel 8 Rechten en plichten leden
1. De leden hebben recht op correcte nakoming van de statutaire doelen van de
vereniging. In het geval leden de indruk hebben dat hier niet op correcte wijze
invulling aan wordt gegeven zijn de leden bevoegd om hun stem te laten horen via de
algemene vergadering en/of de adviesraad hierover te informeren.
2. Naast de verplichting tot het tijdig voldoen van contributie wordt van de leden een
actieve deelname verwacht aan de realisatie van de doelstellingen van de vereniging.
3. De leden zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Deze geheimhouding
betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die de leden van de vereniging aan
elkaar, hetzij rechtstreeks, hetzij via de vereniging, ter beschikking stellen en de door
verwerking daarvan verkregen resultaten. De leden verbinden zich om deze
geheimhoudingsverplichting ook te bedingen jegens door hen meegebrachte
introducees.
4. Het is leden uitdrukkelijk verboden om zaken die voortvloeien uit de werkzaamheden
of activiteiten van de vereniging, al dan niet met inschakeling van derden, zonder
toestemming van de vereniging aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen,
openbaar te maken of te exploiteren.
5. Leden zijn verplicht de vereniging onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die relevant zijn voor het lidmaatschap. Te denken valt hierbij aan
wijziging van persoons- en/of bedrijfsgegevens.
6. Leden zijn verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de vereniging
verstrekte inlichtingen, gegevens en bescheiden die de vereniging nodig heeft voor
de realisatie van haar doelstellingen en de organisatie van haar activiteiten.
7. Wanneer een lid in gebreke blijft met een deugdelijke nakoming van de op haar
rustende verplichting heeft de vereniging het recht om het lid uit zijn lidmaatschap te
ontzetten. Daarnaast is een lid in een dergelijk geval aansprakelijk voor alle schade
welke de vereniging hierdoor heeft geleden.

Artikel 9. Rechten en plichten vereniging
1. De door de leden aan de vereniging afgegeven documenten worden eigendom van de
vereniging en mogen door de vereniging worden gebruikt voor de realisatie van de
statutaire doelstellingen en aanverwante activiteiten.
2. De vereniging vergewist zich bij het toelaten van een lid ervan of zij over de juiste
noodzakelijke gegevens beschikt, wanneer dit niet het geval is zal zij het lid hiervan in
kennisstellen en het lid de gelegenheid geven om de ontbrekende gegevens aan te
vullen. Zolang de vereniging niet beschikt over alle noodzakelijke gegevens kan zij het
lidmaatschap weigeren.
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3. De vereniging is gehouden om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van haar
leden en in dit kader de privacyvoorwaarden na te leven.
4. De vereniging bepaalt de wijze waarop en door welke personen/instanties de
verwerking van gegevens wordt uitgevoerd. In dit kader zal de vereniging met de
verwerker een verwerkersovereenkomst aangaan, waarin de privacyrechten van de
leden en andere betrokkenen gewaarborgd worden.
5. De vereniging zal haar werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig
handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. De vereniging kan evenwel niet instaan voor
het bereiken van enig beoogd resultaat en sluit derhalve aansprakelijkheid op ieder
punt uit.
6. De vereniging behoudt zich de eventuele rechten en bevoegdheden voor die haar
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
7. Het is de vereniging toegestaan om tijdens de door haar georganiseerde activiteiten
beeld- en geluidsopnamen te maken. De vereniging kan deze opnamen gebruiken voor
marketingdoeleinden. Leden die hiertegen bezwaar hebben kunnen dit kenbaar maken
bij de vereniging.
8. Het is de vereniging toegestaan om binnen (studie)groepen de contactgegevens van
de deelnemers te delen, bijvoorbeeld door het opzetten van een mail of WhatsApp
groep. Leden die hiertegen bezwaar hebben kunnen dit kenbaar maken bij de
vereniging.
Voor vragen aangaande dit lidmaatschapsreglement kunt u zich wenden tot:
VERENIGING VRUCHTBARE KRINGLOOP ACHTERHOEK
Roessinkweg 2
7255 PC Hengelo
ledenadministratie@vruchtbarekringloop.nl
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