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STATUTEN VAN NSO RETAIL
per 8 november 2019
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: NSOretail en is gevestigd te Zeist.
De vereniging (bij de oprichting genaamd "Nederlandse Sigarenwinkeliers
organisatie (NSO)" ) is ontstaan door fusie van de Nederlandse Algemene
Bond van Sigarenwinkeliers (opgericht drieëntwintig juni
negentienhonderdzes), de Nederlandse Katholieke Vereniging voor de
Tabaksdetailhandel (opgericht eenendertig juli negentienhonderdachttien) en
de Nederlandse Bond van Christelijke Sigarenwinkeliers (opgericht achttien
november negentienhonderdachtenveertig).
DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel het bieden van een platform voor
(rechts)personen die een onderneming drijven in de tabaksdetailhandel
alsmede voor binnen de tabaksdetailhandel opererende (commerciële)
samenwerkingsverbanden en voorts het behartigen van de individuele en
collectieve belangen van haar leden.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. verbetering van de sociale en economische situatie in de
tabaksdetailhandel onder andere door overleg, casu quo
onderhandeling met overheidsinstanties, industriële- en
groothandelsorganisaties;
b. het aanwenden van haar invloed bij de totstandbrenging casu quo
verbetering van de voor de bedrijfstak belangrijke wetgeving;
c. het bevorderen van economische samenwerking tussen haar leden;
d. het bevorderen van vakkundige en sociaaleconomische scholing en
voorlichting van haar leden in het bijzonder en van de
bedrijfsgenoten in zijn algemeenheid, zonodig door middel van een
eigen orgaan;
e. het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten waaronder
begrepen collectieve arbeidsovereenkomsten als bedoeld in de Wet
op de Collectieve Arbeidsovereenkomsten;
f. het aangaan van overeenkomsten in het kader van de zelfregulering
voor reclame-uitingen voor tabaksproducten met de Stichting
Reclame Code, de Commissie Preventieve Toetsing Tabaksreclame of
andere instanties die op dit gebied werkzaam zijn;
g. overige overeenkomsten welke de leden kunnen binden;
h. alle andere wettige middelen, die tot verwezenlijking van het doel
van de vereniging kunnen bijdragen.
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LEDEN
Artikel 3.
1. De vereniging kent:
a. leden;
b. ereleden;
c. leden van verdienste.
2. Leden kunnen slechts zijn:
a. natuurlijke of rechtspersonen, die in het bezit zijn van een
detailhandelsvestiging, die een voor het publiek toegankelijke ruimte
kennen voor de rechtstreekse levering van goederen en diensten
alwaar een door de ledenraad op voordracht van het bestuur jaarlijks
vast te stellen aantal merken/versies sigaretten, kerftabak en sigaren
verkocht worden, alsmede een door de ledenraad vast te stellen
hoeveelheid van verpakkingen van een rookloos tabaksproduct,
elektronische dampwaar en een voor roken bestemd kruidenproduct;
b. binnen de tabaksdetailhandel opererende (commerciële)
samenwerkingsverbanden die de belangen behartigen van
ondernemers die voldoen aan de voorschriften van de definitie van de
tabaksspeciaalzaak of een winkel gespecialiseerd in voor roken
bestemde kruidenproducten of elektronische dampwaar, zoals
omschreven in de Tabakswet en waarvan de eventuele leden of
aangeslotenen voldoen aan de criteria zoals vermeld in sub a van dit
artikel. Of deze samenwerkingsverbanden voldoen aan de hiervoor
opgenomen voorwaarden is ter beoordeling van het bestuur.
Een lid-rechtspersoon dient schriftelijk aan het secretariaat van de
vereniging op te geven welke natuurlijke persoon namens haar de
lidmaatschapsrechten uitoefent.
3. Ereleden van de vereniging kunnen slechts zijn: zij, die door hun
bijzondere verdiensten voor de organisatie op voorstel van het bestuur
als zodanig door de ledenraad worden benoemd en die benoeming
hebben aanvaard. Ereleden zijn geen leden in de zin van de wet en zijn
niet contributieplichtig.
4. Waar in de statuten wordt gesproken over leden worden de ere-leden
daaronder niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5. Het bestuur kan aan leden en niet-leden, wegens hun bijzondere
verdiensten voor de organisatie, het predicaat lid van verdienste
toekennen. Aan het predikaat “lid van verdienste” zijn geen rechten of
verplichtingen verbonden.
AANVANG LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1. Om lid te worden van de vereniging dient men zich aan te melden bij het
secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap wordt geacht te zijn
ingegaan op de datum van aanmelding, tenzij in die aanmelding
uitdrukkelijk een ander tijdstip is aangegeven.
2. Toelating geschiedt door het bestuur. Het bestuur weigert de toelating,
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3.

indien gegronde vrees bestaat voor omstandigheden, welke moeten
leiden tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap. Bij niet
toelating kan de ledenraad alsnog tot toelating besluiten.
Een ieder die zich als lid bij het secretariaat van de vereniging heeft
aangemeld en binnen twee maanden na zijn aanmelding niet als lid door
het bestuur is afgewezen, is toegelaten als lid van de vereniging.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van een lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging
dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b. schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid aan het
secretariaat voor dertig november voorafgaande aan het jaar, waarin
men geen lid meer wenst te zijn;
c. opzegging van het lidmaatschap door de vereniging;
d. ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging.
2. Bij schriftelijke opzegging door het lid voor dertig november voorafgaand
aan het jaar dat men geen lid wenst te zijn, eindigt het lidmaatschap aan
het einde van het lopende verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap door
de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging van het
lidmaatschap kan slechts geschieden wanneer een lid heeft opgehouden
aan het vereiste voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer van de
vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren. Opzegging als in dit lid bedoeld geschiedt met
onmiddellijke ingang.
4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen
een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie, alsmede indien een
besluit, tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 lid 2
sub g van deze statuten, het lid in zijn rechten wordt beperkt of in zijn
verplichtingen verzwaard. Onmiddellijke opzegging op grond van de
overeenkomsten aangegaan in het kader van de artikelen 2 lid 2 sub e en
f wordt krachtens deze statuten aan de leden ontzegd.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur vindt plaats indien een
lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
BEROEP
Artikel 6.
1. Het bestuur geeft in geval van opzegging of ontzetting uit het
lidmaatschap als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub c en d betrokkene ten
spoedigste schriftelijk kennis onder vermelding van de redenen, welke tot
het besluit hebben geleid.
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De betrokkene kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving
beroep tegen het besluit instellen bij de ledenraad. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit
van de ledenraad zal moeten worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Een
geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 7.
1. Behalve de overige rechten van de leden, hun bij de wet of deze statuten
toegekend, hebben zij het recht gebruik te maken van de faciliteiten, die
de vereniging haar leden kan bieden.
2. De leden, uitgezonderd de ereleden, zijn gehouden tot het betalen van
een jaarlijkse of anderszins periodieke contributie, door de ledenraad vast
te stellen. Een wijziging in de contributieverplichting kan niet eerder
ingaan dan bij aanvang van het eerstvolgende kalenderjaar.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te
verlenen.
4. De vereniging kan ingevolge een besluit van het bestuur en na
goedkeuring door haar ledenraad ten laste van de leden rechten bedingen
en verplichtingen aangaan ter zake van:
a. het doen en/of nalaten van handelingen en het aangaan van
overeenkomsten op het gebied van reclame-uitingen voor
tabaksproducten;
b. het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten voor
werknemers en werkgevers in de detailhandel;
c. overige rechten en plichten welke dienstbaar zijn aan de doelstelling
van de vereniging.
MIDDELEN
Artikel 8.
De middelen van de vereniging worden verkregen uit:
a. contributies;
b. subsidies en donaties;
c. haar vermogen en de opbrengsten daarvan;
d. geldleningen;
e. andere baten.
ORGANEN/SECRETARIAAT
Artikel 9.
1. De vereniging kent de volgende organen:
a. ledenraad;
b. bestuur;
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c. commissies.
De vereniging heeft een secretariaat dat belast is met de secretariële
werkzaamheden van de vereniging.

LEDENBIJEENKOMSTEN
Artikel 10.
1. Ten behoeve van de leden wordt tenminste één maal per jaar een
bijeenkomst georganiseerd.
2. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt geleid door de voorzitter van het
bestuur of een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
LEDENRAAD
Artikel 11.
1. De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden die door en uit de
leden worden gekozen, hierna te noemen: de ledenraad.
2. De ledenraad is, behalve met de hem in deze statuten of in een
reglement der vereniging toegekende bevoegdheden, belast met het
aangeven van de gewenste beleidslijnen en met de controle op het beleid
van het bestuur.
3. Het bestuur informeert de ledenraad over handelingen van het bestuur en
over onderwerpen, welke bij het bestuur in behandeling of onderzoek
zijn. De informatie geschiedt zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht
of door de ledenraad daarom wordt gevraagd. Het bestuur verschaft de
ledenraad tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke
gegevens.
Artikel 12.
1. Het aantal afgevaardigden wordt éénmaal in de twee jaar per één januari
(hierna te noemen: de peildatum) bepaald (voor het eerst op één januari
tweeduizend en tien (01-01-2010) voor de daarop volgende periode van
twee jaar, door het aantal leden van de vereniging op de peildatum te
delen door vijftig (50), waarbij de uitkomst naar beneden op een geheel
getal wordt afgerond, met dien verstande dat de ledenraad tenminste uit
vijftien (15) afgevaardigden bestaat. De afgevaardigden worden door en
uit de leden gekozen. Van een afgevaardigde wordt verwacht dat hij de
door de vereniging speciaal voor de afgevaardigden aangeboden scholing
volgt.
2. De afgevaardigden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar,
met dien verstande dat elke twee jaar de helft van de afgevaardigden
aftreedt volgens een door de ledenraad op te stellen rooster van aftreden.
Leden van de ledenraad zijn aansluitend maximaal tweemaal
herbenoembaar.
3. Elk lid van de vereniging kan als afgevaardigde worden gekozen, ereleden
slechts voor zover zij een bedrijf uitoefenen. Een bestuurder kan niet als
afgevaardigde worden gekozen.
4. Indien zich meerdere kandidaten verkiesbaar hebben gesteld dan er
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afgevaardigden in de ledenraad plaats kunnen nemen, vinden
verkiezingen plaats.
5. Hiertoe zullen de leden een stembiljet ontvangen. De leden kunnen op het
stembiljet één kandidaat kiezen.
6. Gekozen in de ledenraad is die kandidaat die het hoogste aantal stemmen
heeft weten te verkrijgen. Indien er meerdere zetels beschikbaar zijn, dan
zijn gekozen tot afgevaardigde diegenen die het hoogste aantal stemmen
weten te verkrijgen totdat het aantal beschikbare zetels is opgevuld.
7. Indien twee kandidaten eenzelfde aantal stemmen hebben gekregen en er
is nog slechts één zetel beschikbaar dan vindt er een herstemming plaats
tussen deze twee kandidaten.
8. De afgevaardigde treedt af:
a. na verloop van een termijn van vier jaar volgens het rooster van
aftreden dat door de ledenraad bij reglement is vastgesteld;
b. bij verlies van het lidmaatschap van de vereniging;
c. indien en zodra hij bestuurder wordt.
9. Indien een afgevaardigde tussentijds te kennen heeft gegeven zich terug
te willen trekken als afgevaardigde gedurende de looptijd van een
zittingsperiode, vinden tussentijdse verkiezingen plaats. De afgevaardigde
die de plaats inneemt van de oorspronkelijke afgevaardigde neemt diens
plaats in voor de resterende zittingsperiode.
10. Nadat de verkiezing tot afgevaardigde heeft plaatsgevonden wordt
daarvan schriftelijk mededeling aan het secretariaat van de vereniging
gedaan.
LEDENRAADSVERGADERINGEN
Artikel 13.
1. De ledenraad vergadert tenminste vier maal per jaar en verder zo dikwijls
als dit door het bestuur nodig wordt geacht of wanneer tenminste
een/tiende der afgevaardigden dit schriftelijk verzoekt. Aan de eis van
schriftelijkheid wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is
vastgelegd.
2. Plaats en tijd van de vergadering worden met inachtneming van een
termijn van tenminste drie weken schriftelijk aan de afgevaardigden
opgegeven. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het bestuur,
kan die termijn worden bekort, doch niet verder dan tot tenminste vijf
werkdagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend. Indien een ledenraadslid hiermee instemt kan de
oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit
doel bekend is gemaakt. Bij de oproeping tot de vergadering worden de in
de vergadering te behandelen punten vermeld. Indien het bestuur heeft
besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel, waarmee aan de ledenraad kan worden
deelgenomen, worden deze bij de oproeping bekend gemaakt.
3. Voorstellen van de afgevaardigden moeten, om aan de agenda van de
ledenraad te kunnen worden toegevoegd, tenminste veertien dagen voor
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de vergadering schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging zijn
ingediend. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien het
verzoek elektronisch is vastgelegd.
Voorstellen, welke niet op de agenda van de vergadering voorkomen,
kunnen alleen worden behandeld met goedkeuring van alle ter
vergadering aanwezige stemgerechtigde afgevaardigden.
4. Jaarlijks wordt, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad een
ledenraadsvergadering gehouden. In die vergadering worden in elk geval
geagendeerd:
a. verslag van het bestuur omtrent de gang van zaken en het gevoerde
beleid in het afgelopen verenigingsjaar, hetwelk samenvalt met het
kalenderjaar;
b. de goedkeuring van de balans met staat van baten en lasten voorzien
van een verklaring omtrent de getrouwheid van de stukken afkomstig
van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk
Wetboek;
c. de visie van het bestuur op het toekomstig te voeren beleid;
d. eventuele voorstellen van het bestuur.
5. Jaarlijks wordt in het najaar een ledenraadsvergadering gehouden waarin
ondermeer aan de orde komt de begroting voor het komende
verenigingsjaar.
6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen
over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing
van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan
twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,
dan wordt herstemd tussen twee personen die het grootste aantal
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
7. Iedere afgevaardigde kan één stem uitbrengen. Een afgevaardigde kan
zich door een stemgerechtigde afgevaardigde schriftelijk doen
vertegenwoordigen.
Niemand kan meer dan twee stemmen uitbrengen.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de
volmacht elektronisch is vastgelegd.
8. De vergadering van de ledenraad wordt bijgewoond door de leden van het
bestuur en door de directeur van het bureau of diens plaatsvervanger, al
dan niet ter zijde gestaan door één of meer van zijn medewerk(st)ers.
9. De leden van het bestuur, de directeur van het in artikel 15 lid 3 bedoelde
bureau en diens medewerk(st)er(s) hebben in de ledenraad geen
stemrecht. Zij zijn wel gerechtigd om het woord te voeren.
10. De besluiten van de ledenraad worden zo spoedig mogelijk aan de leden
meegedeeld. De ledenraad kan bepalen op welke wijze de besluiten aan
de leden worden medegedeeld.
11. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad.
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12. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon of bij
schriftelijk gevolmachtigde door middel van een elektronisch
communicatiemiddel aan de ledenraad deel te nemen, daarin het woord
te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de
stemgerechtigde.
13. Voor de toepassing van lid 12 is vereist dat de stemgerechtigde via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en
het stemrecht kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden
worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit voorwaarden te stellen,
worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
14. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem
reeds voorafgaand aan de ledenraad via een elektronisch
communicatiemiddel uit te brengen.
Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op
een bij de bijeenroeping van de ledenraad te vermelden tijdstip als
stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging staan vermeld.
Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de ledenraad is
bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van
de vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering.
Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt
de stemmen mede aan de voorzitter van de ledenraad.
Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn
stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de ledenraad opnieuw stem
uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten
tijde van de ledenraad niet langer lid van de vereniging is, wordt zijn
stem niet geacht te zijn uitgebracht.
De voor de ledenraad via een elektronisch communicatiemiddel
uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde
van de vergadering worden uitgebracht.
Artikel 14.
1. De ledenraadsvergadering wordt geleid door de voorzitter of bij diens
afwezigheid, door een ander lid van het bestuur.
2. Het door de voorzitter in de ledenraad uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgesteld voorstel.
3. Van het in de ledenraad behandelde worden notulen gemaakt door het
secretariaat of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze
notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende ledenraad vastgesteld
en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die
vergadering ondertekend.

9

BESTUUR
Artikel 15.
1. Het besturen van de vereniging, het behartigen van haar belangen, het
beheren van de van haar uitgaande instellingen en de zorg voor de
verwezenlijking van haar doelstelling is opgedragen aan het bestuur.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) en ten hoogste zeven (7)
personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen,
in één persoon worden verenigd. Het aantal bestuurders wordt
vastgesteld door de ledenraad.
3. Bij de uitoefening van haar taken schakelt het bestuur een door haar uit
te kiezen bureau in dat in het bijzonder ten aanzien van de in artikel 2 lid
2 bedoelde activiteiten van de vereniging werkzaam zal zijn.
BENOEMING VAN HET BESTUUR
Artikel 16.
1. De benoeming van de bestuursleden geschiedt, met inachtneming van
het hierna bepaalde, door de ledenraad.
Indien het bestuur uit zeven (7) bestuurders bestaat worden vier (4)
bestuursleden, waaronder de voorzitter, gekozen uit de leden als bedoeld
in artikel 3 lid 2 sub a (voor wat betreft de leden rechtspersonen uit de
door deze aangewezen personen als bedoeld in de laatste zin van artikel
3 lid 2) en ereleden, en drie (3) bestuursleden uit de bestuurders en
werknemers van de binnen de tabaksdetailhandel opererende
(commerciële) samenwerkingsverbanden (ongeacht of dit
samenwerkingsverband lid is of niet van de vereniging).
Indien het bestuur uit zes (6) bestuurders bestaat worden drie (3)
bestuursleden gekozen uit de leden als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub a
(voor wat betreft de leden rechtspersonen uit de door deze aangewezen
personen als bedoeld in de laatste zin van artikel 3 lid 2) en ereleden,
twee (2) bestuursleden uit de bestuurders en werknemers van de binnen
de tabaksdetailhandel opererende (commerciële)
samenwerkingsverbanden (ongeacht of dit samenwerkingsverband lid is
of niet van de vereniging), en één (1) bestuurder wordt buiten de leden
gekozen.
Indien het bestuur uit vijf (5) bestuurders bestaat worden drie (3)
bestuursleden, waaronder de voorzitter, gekozen uit de leden als bedoeld
in artikel 3 lid 2 sub a (voor wat betreft de leden rechtspersonen uit de
door deze aangewezen personen als bedoeld in de laatste zin van artikel
3 lid 2) en ereleden, en twee (2) bestuursleden uit de bestuurders en
werknemers van de binnen de tabaksdetailhandel opererende
(commerciële) samenwerkingsverbanden (ongeacht of dit
samenwerkingsverband lid is of niet van de vereniging).
De ledenraad kiest de voorzitter in functie terwijl het bestuur de overige
functies onderling verdeelt.
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een bindende
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voordracht op te maken door het bestuur. De voordracht van het bestuur
wordt bij de oproeping voor de ledenraad medegedeeld.
Aan iedere voordracht, als bedoeld in dit artikel, kan het bindende
karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenraad.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 17.
1. De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd en
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.
Bestuursleden zijn onbeperkt herbenoembaar.
2. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de ledenraad worden geschorst en
ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de ledenraad met een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de ledenraad niet binnen
drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
ledenraad te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen
bijstaan.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. bedanken, overlijden of onder curatele stelling;
c. voor zover het betreft een bestuurder die uit de binnen de
tabaksdetailhandel opererende (commerciële)
samenwerkingsverbanden is gekozen: indien en zodra de
dienstbetrekking dan wel de bestuursfunctie van de betreffende
bestuurder bij het samenwerkingsverband waaruit hij afkomstig is,
eindigt.
6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 18.
1. De voorzitter, en bij diens afwezigheid een van de andere bestuurders,
leidt de vergadering van het bestuur.
2. Geldige bestuursbesluiten kunnen alleen worden genomen met een
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is.
De stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.
Indien het bestuur bestaat uit vijf (5) of zeven (7) bestuurders, en de
stemmen staken, is het voorstel verworpen. Indien het bestuur bestaat
uit zes (6) personen en de stemmen staken, is de stem van de
meerderheid van de bestuurders die uit de leden als bedoeld in artikel 3
lid 2 sub a en de ereleden zijn gekozen, beslissend.
3. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
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4.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door het secretariaat
van de vereniging notulen opgesteld, die na vaststelling door het bestuur
door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 19.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
tezamen handelend met één ander bestuurslid.
3. Het bestuur kan één of meer der bestuurders, alsook derden volmacht
verlenen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan een
gevolmachtigde de titel van "directeur" te verlenen.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenraad, bevoegd het
besluit te nemen tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep
worden gedaan.
BOEKJAAR
Artikel 20.
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met
eenendertig december. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
2. Door de penningmeester wordt jaarlijks de balans en de staat van baten
en lasten met een toelichting opgemaakt. Dit verslag wordt gecontroleerd
door een externe accountant.
3. De verklaring van de accountant als in het vorige lid bedoeld wordt aan
de ledenraad overlegd.
COMMISSIES
Artikel 21.
1. Bij de uitoefening van zijn taken kan het bestuur zich doen bijstaan door
één of meer door het bestuur in te stellen commissies, al dan niet
bestaande uit leden van de vereniging.
2. De voorzitter van elke commissie houdt het bestuur geregeld op de
hoogte van de werkzaamheden van de commissie.
3. Het bestuur stelt voor iedere commissie een reglement vast, waarin het
doel van de commissie wordt vermeld en de zittingsduur van de leden en
andere van belang zijnde onderwerpen worden geregeld. De reglementen
dienen voor ieder lid van de vereniging tegen betaling van de kosten op
aanvraag beschikbaar te worden gesteld.
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STATUTENWIJZIGING
Artikel 22.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van
de ledenraad waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de ledenraad ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten, tenminste vier weken voor
de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ter kennis brengen van
alle afgevaardigden en bij het secretariaat van de vereniging en het in
artikel 15 lid 3 bedoelde bureau voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de ledenraad slechts worden
besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing,
indien in de ledenraad alle stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de
akte van statutenwijzigingen alsmede een volledige doorlopende tekst
van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten
kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden
verenigingenregister.
7. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd de akte van statutenwijziging te
laten passeren.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 23.
1. Het bepaalde in het voorgaande artikel leden 1, 2, 3 en 5 is van
overeenkomstige toepassing op een besluit van de ledenraad tot
ontbinding van de vereniging.
2. Tenzij de ledenraad bij het in het vorige lid bedoelde besluit een andere
bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten
tijde van de ontbinding lid waren van de vereniging.
3. Tenzij de ledenraad anders besluit, geschiedt de vereffening door het
bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In
stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.
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REGLEMENTEN
Artikel 24.
1. De ledenraad kan reglementen vaststellen omtrent alle onderwerpen en
voor zodanige personen, waarvoor het zulks nodig acht en deze
reglementen wijzigen.
2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met
deze statuten. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien dan
wel waarin twijfel over uitleg, toepassing of uitvoering van de statuten of
de reglementen bestaat beslist het bestuur.
SLOTBEPALING
Artikel 25.
Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

