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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE SPECERIJHANDEL
Gevestigd te Amsterdam
Opgericht 17 november 1916 en oorspronkelijk goedgekeurd bij K.B. no. 38 van 24 april 1917.

Artikel 1.
De Vereniging treedt buiten Nederland op onder de naam "Netherlands Spice Trade
Association".
Artikel 2.
Tot het verkrijgen van het lidmaatschap van de Vereniging moet men een schriftelijke
aanvrage richten tot de secretaris van de Vereniging.
Artikel 3.
De leden van de Vereniging zijn onderworpen aan de bepalingen van de statuten en aan de
Reglementen door de Algemene Vergadering vastgesteld.
Artikel 4.
Bedanken voor het lidmaatschap moet geschieden per aangetekend schrijven gericht aan de
secretaris van de Vereniging tenminste twee maanden voor beëindiging van het lopende
verenigingsjaar.
De secretaris bevestigt binnen veertien dagen de ontvangst van zulk een mededeling.
Beëindiging van het lidmaatschap ontheft niet van de verplichting tot contributiebetaling tot
het einde van het lopende verenigingsjaar.
Artikel 5.
Het bestuur is verplicht, van een besluit tot royement van een lid aan de betrokkene kennis
te geven per aangetekend schrijven.
Het geroyeerde lid is bevoegd binnen tien dagen na de datum, waarop de kennisgeving van
het bestuur werd verzonden, tegen het besluit in beroep te komen bij de Algemene
Vergadering. Dit beroep moet worden ingesteld per aangetekend schrijven, te zenden aan de
secretaris van de Vereniging; deze roept, in overleg met de voorzitter zo spoedig mogelijk
een Algemene Vergadering bijeen, teneinde op het beroep te beslissen.
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Artikel 6.
Elk nieuw lid betaalt bij toetreding ƒ 100,00/€ 45,38 (entreegeld). In de jaarlijkse Algemene
Vergadering wordt de contributie van het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld.
Artikel 7.
Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, is belast met
de dagelijkse leiding en met voorbereiding van alle zaken welke in het Algemeen Bestuur aan
de orde komen.
Artikel 8.
De voorzitter, en bij diens afwezigheid een door het bestuur uit hun midden te benoemen
plaatsvervangend voorzitter, leidt de vergadering.
De secretaris houdt van elke vergadering notulen, die ter goedkeuring aan de eerstvolgende
Algemene Vergadering worden voorgelegd; hij voert correspondentie en bewaart het archief.
De penningmeester beheert de middelen en is belast met de inning van de contributies.
De goedkeuring van de jaarstukken door de Algemene Vergadering strekt tot décharge van
het bestuur.
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Artikel 9.
Elk jaar wordt overeenkomstig hetgeen hierover in de statuten is bepaald, een Algemene
Vergadering gehouden, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt.
Artikel 10.
De oproeping tot vergaderen wordt door de secretaris in overleg met de voorzitter gedaan.
Alle Algemene Vergaderingen worden schriftelijk, uiterlijk op de tiende dag voor die van de
vergadering geconvoceerd; in spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden
afgeweken. Deze convocatie vermeldt de te behandelen onderwerpen.
De voorstellen, die de leden bovendien op de Algemene Vergadering wensen te behandelen
moeten, tenminste vier dagen tevoren, schriftelijk aan de secretaris worden opgegeven.
Artikel 11.
De verkiezing van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming
geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft een nieuwe vrije stemming plaats. Is er dan
ook geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er over de twee kandidaten die de
meeste stemmen op zich hebben verenigd, een herstemming plaats. Indien bij deze
herstemming de stemmen staken, dan is de oudste in jaren benoemd.
In geval van gelijke leeftijd beslist het lot.
Blanco stemmen zijn ongeldig.
In alle vergaderingen geschieden stemmingen over personen schriftelijk; die over zaken
mondeling.
In afwijking hiervan kan verkiezing van personen ook bij acclamatie geschieden, indien geen
van de aanwezigen verklaart hoofdelijk stemming te verlangen.
Ieder lid brengt slechts één stem uit.
Over zaken wordt met gewone meerderheid van stemmen beslist; bij staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Artikel 12.
De Algemene Vergadering stelt een algemeen reglement (voorwaarden) vast voor de handel
in specerijen alsmede, bijzondere reglementen voor de handel in bepaalde artikelen, voor
zover zij dit laatste nodig oordeelt.
Voorts stelt de Algemene Vergadering de reglementen vast volgens welke arbitrages, over
transacties die op voorwaarden zoals door de Vereniging vastgesteld zijn afgesloten en aan
arbitrage volgens door de Vereniging vastgesteld reglementen zijn onderworpen, worden
gehouden.
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Artikel 13.
Ook voor niet-leden stelt de Vereniging de gelegenheid open om een tussen hen onderling
geschil,

de

handel

in

specerijen

betreffende,

te

doen

beslissen

door

arbitrage

overeenkomstig deze reglementen, mits die arbitrage in het tussen hen gesloten contract is
bedongen, of zij daaromtrent schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 14.
Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement, van de reglementen bedoeld in artikel 13, of
van het reglement voor arbitrage, kan worden besloten in iedere Algemene Vergadering (mits
de voorgestelde wijzigingen in de convocatie zijn vermeld), met gewone meerderheid van
stemmen.
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