STATUTEN VAN DE VGAZ
na een statutenwijziging d.d. 13 juni 2013 als vastgesteld door notariskantoor Linde te Dedemsvaart,
gemeente Hardenberg:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Gepensioneerden uit de Agrarische sectoren en
Zuivelindustrie en van Gepensioneerden van FrieslandCampina, bij verkorting in deze statuten
genaamd: 'vereniging'. De vereniging kan zich in het maatschappelijk verkeer bedienen van de
afkorting van haar naam, te weten: VGAZ;
2. Zij is gevestigd te Zwolle.
DUUR
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel:
a. het behartigen van de belangen van de leden ten aanzien van pensioenaangelegenheden;
b. het behartigen van de belangen van de leden op sociaal-economisch terrein;
c. het bevorderen en instandhouden van contacten tussen de leden van de vereniging.
MIDDELEN
Artikel 4
De vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van:
a. contacten tussen enerzijds het bestuur van de vereniging en anderzijds de door het bestuur te bepalen
pensioenverzekeraars, pensioenfondsen en ondernemingen;
b. het behartigen van de belangen door vertegenwoordiging in organen van daarvoor in aanmerking
komende rechtspersonen en ondernemingen;
c. het samenwerken met andere verenigingen welke een gelijksoortige doelstelling hebben;
d. het voeren van een aktieve promotie ten behoeve van de vereniging in de richting van de nog
werkenden in de betrokken sectoren en de betrokken gebieden.
e. alle overige middelen welke met het oog op het bereiken van het doel nuttig en/of wenselijk worden
geacht.
LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 5
1. De vereniging kent leden en begunstigers.
2. Leden kunnen uitsluitend worden:
a. zij die een pensioenuitkering ontvangen of zullen ontvangen mits:
▪ de aan het lid pensioenuitkerende instantie door het bestuur gerekend wordt tot de in artikel
4 lid a bedoelde pensioenverzekeraars en/of pensioenfondsen en mits
▪ de onderneming bij wie het lid werkt of heeft gewerkt, door het bestuur gerekend wordt tot
de in artikel 4 lid a bedoelde ondernemingen;
b. zij die vervroegd uit de dienst van bedoelde organisatie of ondernemingen zijn getreden
overeenkomstig de betreffende arbeidsvoorwaarden.
3. Begunstigers zijn personen of organisaties die geen lid zijn, die als zodanig door het bestuur zijn
aanvaard en in de geldmiddelen van de vereniging bijdragen. Het bestuur stelt de minimum bijdrage
vast. Zij hebben geen stemrecht en kunnen niet deelnemen aan de algemene ledenvergadering.
AANMELDING
Artikel 6
Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden indien redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, welke opzegging geschiedt door het
bestuur;
d. door ontzetting, welke alleen kan worden uitgesproken door de algemene ledenvergadering, wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt.
OPZEGGING
Artikel 8
1. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
2. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
GELDMIDDELEN
Artikel 9
1. De leden zijn verplicht een contributie te betalen, welke door de algemene ledenvergadering zal
worden vastgesteld.
2. De geldmiddelen van de vereniging kunnen mede worden verkregen uit:
a. bijdragen van begunstigers;
b. alle andere baten.
3. Voor leden die in de loop van het boekjaar toetreden kan in het toelatingsjaar een beperkte
contributie worden toegepast.
BESTUUR
Artikel 10
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf leden. Indien het bestuur uit meer dan zeven
leden bestaat, kan een dagelijks bestuur worden gevormd bestaande uit de voorzitter, de secretaris en
de penningmeester van het bestuur, waarbij er te allen tijde eenheid van bestuur in acht dient te
worden genomen.
2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De algemene
ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast op voorstel van het bestuur. Alleen leden van de
vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
3. Voor de benoeming van bestuursleden wordt door het bestuur een voordracht opgemaakt. Een
voordracht kan tevens worden opgemaakt door de leden bij een door tenminste vijf leden getekende
opgave, welke tenminste twee weken voor de datum van de algemene ledenvergadering bij het
secretariaat moet zijn ingediend. De voordrachten vormen tezamen een bindende voordracht.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en verdeelt de
functies en taken in onderling overleg. Indien een dagelijks bestuur is ingesteld, regelt deze de
dagelijkse gang van zaken.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar waarbij een jaar wordt gesteld op de
periode tussen twee jaarvergaderingen. In iedere jaarvergadering treedt één/derde deel (afgerond
naar het dichtstbijzijnde aantal) van de leden af. De dan aftredende leden zijn éénmaal herkiesbaar
opnieuw voor een tijdvak van drie jaar.
6. Bestuursleden worden door of vanwege de vereniging niet bezoldigd.
7. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan. Wordt een
schorsing niet binnen drie maanden opgeheven of door ontslag gevolgd, dan vervalt de schorsing.
8. Indien het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal leden bestaat, blijft het bevoegd. Zodra het
bestuur uit minder dan drie leden bestaat, regelt het bestuur slechts de dagelijkse gang van zaken en
roepen de overgebleven bestuursleden zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen
om de vacatures te voorzien.
9. Het bestuur vergadert onder leiding van de voorzitter zo dikwijls deze of twee bestuursleden dit
noodzakelijk achten. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen in een vergadering waarin
tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

10. De leden van het bestuur worden zodanig gekozen, dat daarin zoveel mogelijk naar evenredigheid de
leden van de vereniging zijn vertegenwoordigd met inachtneming van de ondernemingen, waarin de
leden van de vereniging werken of hebben gewerkt.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee
gezamenlijke handelende bestuursleden.
2. De vereniging kan, ter zake van collectieve belangen, ten behoeve van de leden rechten bedingen en
te hunnen laste verplichtingen aangaan, zoals bedoeld in artiek 2:46 Burgerlijk Wetboek.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 12
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 13
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene
ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden.
2. De agenda voor deze vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
a. verslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid in het
afgelopen verenigingsjaar;
b. de balans per einde van het verenigingsjaar en de staat van baten en lasten over dat jaar met het
verslag van de in artikel 16 bedoelde commissie;
c. benoeming van de leden van de in artikel 16 bedoelde commissie;
d. voorziening in eventuele vacatures;
e. de begroting voor het komende jaar;
f. het beleidsprogramma voor het komende jaar.
3. Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht.
4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van
tenminste twintig leden. De bijeenroeping dient te geschieden op een termijn van ten hoogste vier
weken. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg geeft, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De bijeenroeping kan alsdan alleen geschieden bij
brieven aan alle leden.
PLAATS EN OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 14
1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in een door het bestuur te bepalen plaats.
2. De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt per e-mail, brief of een ander algemeen
aanvaard communicatiemiddel. Zij wordt tenminste drie weken vóór de dag van de vergadering aan
de leden toegezonden. Bij de oproeping worden de te behandelen agendapunten vermeld.
LEIDING EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 15
1. De algemene vergaderingen wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij diens
afwezigheid door één der andere bestuursleden.
2. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk gemachtigd ander lid uitbrengen,
met dien verstande dat een lid in totaal niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen.
3. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in
deze statuten anders is bepaald.
4. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd. Schriftelijke stemming
geschiedt met ongetekende briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een lid
hoofdelijke stemming verlangt.
5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede vrije stemming plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
wordt herstemd tussen de beide personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen

op zich verenigd hebben en is degene gekozen, op wie dan de meeste stemmen zijn uitgebracht.
7. Bij staking van de stemmen beslist het lot.
8. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 16
1. De algemene ledenvergadering benoemt een commissie van tenminste drie leden en één reservelid,
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur van de vereniging. Jaarlijks treedt één lid af en wordt
één nieuw lid benoemd. Deze commissie heeft tot taak de financiële jaarstukken van de vereniging te
onderzoeken.
2. De commissie brengt in de jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit aan de leden.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden
van de vereniging te geven.
DÉCHARGE
Artikel 17
Goedkeuring zonder voorbehoud door de algemene ledenvergadering van de balans en de staat van
baten en lasten strekt tot décharge van het bestuur.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 18
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden
genomen door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen. In de oproep voor deze vergadering moet het te behandelen onderwerp
worden vermeld.
2. Ieder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van een besluit van de algemene ledenvergadering tot
wijziging van de statuten de notariële akte houdende de statutenwijziging te doen passeren.
3. De vereffening bij ontbinding geschiedt door het bestuur. Na rekening en verantwoording aan de
algemene ledenvergadering zal een eventueel batig saldo zoveel mogelijk worden bestemd
overeenkomstig het doel van de vereniging.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

