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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 1 

Het hoofdbestuur bestaat uit tenminste negen personen, gewone leden van de vereniging; een 

voorzitter, een secretaris, een penningmeester en zes overige bestuursleden. De overige 

bestuursleden zijn de voorzitters van de stuurgroepen, de benoeming hiervan geschiedt met 

inachtneming van artikel 10 van de statuten. Deze wijzen een vervanger aan bij verhindering voor de 

hoofdbestuursvergadering. 

Artikel 2 

De bestuursleden worden door en uit de leden gekozen. Er wordt naar gestreefd de bestuursleden 

van de stuurgroepen, zoveel mogelijk verspreid over het land en werkgever te doen plaats vinden. In 

het even kalenderjaar treden twee bestuursleden van de stuurgroep af, in het oneven kalenderjaar 

één. De aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. De secretaris houdt een rooster van 

aftreden bij. In tussentijdse vacatures wordt door de stuurgroepen en/of de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering voorzien, met in achtneming van artikel 10 van de statuten. 

Artikel 3 

De verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester vindt volgens kandidaatstelling 

plaats. Het bestuur publiceert haar kandidaten twee weken voor de algemene ledenvergadering. De 

kandidaatstelling door de leden kan schriftelijk geschieden, ondersteund door 10 leden, in te dienen 

voor de aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris. 

Artikel 4 

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het dagelijks 

bestuur heeft tot taak de vereniging zo optimaal mogelijk te laten functioneren met inachtneming 

van de statuten en dit huishoudelijk reglement. De voorzitter zit de bijeenkomsten voor en draagt 

zorg voor het goed verlopen van deze bijeenkomsten. Indien er standpunten ingenomen moeten 

worden, zullen de inzichten van de bestuursleden hierin terug te vinden moeten zijn. De secretaris 

draagt zorg voor een juiste weergave van wat behandeld is in de bijeenkomsten en controleert of de 

actiepunten uitgevoerd worden. De penningmeester draagt zorg voor de incasso van de contributies, 

het opstellen van de jaarcijfers en de begroting van de vereniging. 

Artikel 5 

Op initiatief van de leden en het bestuur zijn volgens artikel 21 van de statuten de volgende 

stuurgroepen ingesteld: 

Bedrijfsontwikkeling, Communicatie, Conferentie, Herkauwers, Pluimvee en Varkens. 

Het stuurgroepbestuur is gehouden bij haar uitvoering van de activiteiten de statuten en het 

huishoudelijk reglement van de vereniging in acht te nemen. Ieder jaar worden er tenminste drie 

bijeenkomsten georganiseerd, met uitzondering van de stuurgroepen communicatie en conferentie. 

Artikel 6 

Met inachtneming van artikel 13 van de statuten is het bestuur bevoegd de gelden van de vereniging 

te besteden. Voor de uitgaven die als besteding ineens een bedrag van vijfduizend euro te boven 

gaan, is een goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig. 
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Artikel 7 

Besluiten tot opheffing van een stuurgroep worden genomen door de algemene ledenvergadering 

met tenminste 3 /4 der uitgebrachte stemmen. 

Artikel 8 

In geschillen, waarin de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene 

ledenvergadering met meerderheid van stemmen. Buiten de algemene ledenvergadering beslist het 

bestuur onder verantwoording aan de algemene ledenvergadering. 

Huishoudelijk reglement voor de stuurgroepen 

Artikel 1 

Het bestuur bestaat uit tenminste zes - en ten hoogste 10 personen, gewone leden van de 

vereniging; een voorzitter vertegenwoordigt de stuurgroep in het hoofdbestuur en wijst een vaste 

vervanger aan voor het geval deze de vergadering niet kan bijwonen. Tevens wordt een secretaris 

aangewezen, die van de bestuursbijeenkomsten een verslag maakt. 

Artikel 2 

De stuurgroep belegt tenminste 3 maal per jaar voor de leden een bijeenkomst (met uitzondering 

van de conferentie en communicatie stuurgroep), waar ontwikkelingen betreffende de sector van de 

stuurgroep aan de orde kunnen komen. Van deze bijeenkomsten wordt een inhoudelijk - en een 

financieel verslag gemaakt. 

Artikel 3 

Het bestuur van de stuurgroep wordt gekozen tijdens de algemene ledenvergadering van Agrivaknet, 

zij verdelen hun taken onderling. 

Artikel 4 

Tijdens de eerste bestuursvergadering na de algemene ledenvergadering kiest het stuurgroepbestuur 

uit haar midden een afgevaardigde voor het hoofdbestuur (voorzitter) en een secretaris, voor de 

duur zoals in het rooster van aftreden door het bestuur is vastgesteld. Dit rooster wordt bijgehouden 

door de secretaris en de bestuursleden zijn éénmaal herkiesbaar. 

Artikel 5 

In geschillen en besluiten, waarin de statuten, en het huishoudelijk reglement van de vereniging, en 

het huishoudelijke reglement van de stuurgroep niet voorziet, wordt dit voorgelegd aan het 

hoofdbestuur. 

Artikel 6 

Besluiten tot opheffing van de stuurgroep worden genomen door de landelijke algemene 

ledenvergadering met tenminste 3/4 der uitgebrachte stemmen. 

 

  


