
 

 

Vastgesteld door bestuur NSO Retail op 7 september 2021 

 
 
Reglement Commissie Speciaalzaken 
 

 
Artikel 1.  De commissie 
Ter ondersteuning van de bestuurstaken van het bestuur van NSO Retail, met name voor de 
leden met een speciaalzaak, is conform artikel 21 van de statuten van NSO Retail de 
Commissie Speciaalzaken ingesteld. 
 
Artikel 2.  Samenstelling commissie 
2.1. De commissie bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste vijf.  
2.2. Leden van de commissie worden benoemd door het bestuur van NSO Retail. 
2.3. De commissie kent een voorzitter, die door het bestuur van NSO Retail in functie 

wordt benoemd.  
2.4. Leden van de commissie zijn ondernemers aangesloten bij NSO Retail. In bijzondere 

gevallen kan het bestuur ook een niet-lid in de commissie benoemen. 
2.5. Twee leden worden door het bestuur van NSO Retail benoemd op voordracht van het 

bestuur/de besturen van de in Nederland actief zijnde “commerciële” 
samenwerkingsverbanden van ondernemers met een speciaalzaak.  

2.6. Leden van de commissie kunnen ook lid zijn van de ledenraad. 
2.7. Leden van de commissie worden benoemd voor een periode van drie jaar. De leden 

zijn direct herbenoembaar. 
2.8. Ieder commissielid kan op grond van disfunctioneren door het bestuur van NSO Retail 

uit zijn functie worden ontheven. 
2.9. De voorzitter van NSO Retail is te allen tijde gerechtigd de vergadering van de 

commissie bij te wonen. 
2.10. De voorzitter van de commissie:  

a) is lid van de ledenraad of woont de ledenraadsvergaderingen bij, en 
b) kan als agendalid worden uitgenodigd bij bestuursvergaderingen. 

2.11. Het secretariaat van de commissie zal worden verzorgd door een medewerker van het 
secretariaat (Retailkantoor BV). 

 
Artikel 3.  Taken 
3.1. Het adviseren van het NSO Retail bestuur (gevraagd en ongevraagd) over alle zaken 
 die van invloed zijn op het ondernemerschap van een retailer met een speciaalzaak. 
 Met name op het gebied van wet- en regelgeving. 
3.2. Het vergaren van informatie over in de speciaalzaak te verkopen productcategorieën, 
 met het oog op een verantwoorde verkoop daarvan, en deze kennis ter beschikking 
 stellen aan de betreffende retailers. 
3.3. Het vergaren van alle overige informatie van belang is voor het exploiteren van een 

 speciaalzaak en deze ter beschikking stellen van de betreffende ondernemers. 
 



 

 

 
Artikel 4.  Vergaderingen 
4.1. De commissie zal tenminste twee maal per jaar bijeenkomen en voorts zo vaak als de 

voorzitter van de commissie dit wenselijk acht. 
4.2. Op verzoek van twee of meer leden van de commissie is de voorzitter van de 

commissie verplicht een vergadering bijeen te roepen. 
4.3. Aan het begin van ieder verenigingsjaar zal een schema voor de vergaderingen 

worden gemaakt. 
 
Artikel 5.  Verslaglegging 
Het secretariaat zal verslag opmaken van de besprekingen van de commissie. Het verslag zal 
steeds worden toegezonden aan bestuur en ledenraad van NSO Retail. 
 
Artikel 6.  Vergoedingen 
De vergoedingsregeling voor het bijwonen van ledenraadsvergaderingen van NSO Retail zijn 
van toepassing op het bijwonen van de commissievergaderingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


