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Huishoudelijk Reglement Vee&Logistiek Nederland 
 
 
 

Leden 
 

Artikel 1 
 
1. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn bedrijven die middellijk dan wel 

onmiddellijk, handel drijven in en/of transport verzorgen van en/of het verzamelen 
faciliteren van rundvee en/of kalveren en/of schapen en/of geiten en/of varkens. 

2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het 
bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit de ledenlijst van Vee&Logistiek 
Nederland. 
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot 
toelating besluiten. 
a. Een verzoek tot toelating als lid van de vereniging wordt schriftelijk bij het bestuur 

ingediend, onder vermelding van bedrijfsnaam, naam en voornamen 
contactperso(o)n(en), adres, aantal werkzame personen in het bedrijf, indien van 
toepassing het aantal kentekens geregistreerd bij het bedrijf en takken van veehandel 
en/of veetransport en/of verzamelcentra, welke worden uitgeoefend. 

b. De beslissing over al dan niet toelating als lid wordt door het bestuur binnen twee 
maanden na de datum van binnenkomst van het verzoek genomen.  

c. Aan de verzoeker wordt binnen veertien dagen, nadat het besluit door het bestuur is 
genomen, hiervan schriftelijk door het bestuur mededeling gedaan. 
Ingeval van weigering worden de redenen van de weigering aan de verzoeker 
medegedeeld. 

d. Wanneer binnen de in lid 2 sub b genoemde termijn van twee maanden door het 
bestuur geen beslissing is genomen of indien het verzoek is afgewezen, kan de 
verzoeker zich binnen één maand na het verstrijken van de termijn van twee 
maanden, respectievelijk na de datum van het in lid 2 sub c bedoelde schrijven, met 
een bezwaarschrift wenden tot het bestuur van de vereniging met het verzoek de 
kwestie te willen voorleggen aan de algemene ledenvergadering. 

e. Het bestuur draagt zorg dat het bezwaarschrift wordt geplaatst op de agenda van de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering, die in deze in hoogste ressort zal 
beslissen. De verzoeker ontvangt van het bestuur een uitnodiging tot het bijwonen 
van deze algemene ledenvergadering en heeft de mogelijkheid aldaar zijn belangen 
persoonlijk te bepleiten. Van de uiteindelijke beslissing van de algemene 
ledenvergadering zal schriftelijk mededeling worden gedaan aan de verzoeker. 
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Het bestuur 
 

Artikel 2 
 
1. Het bestuur bestaat uit de voorzitter en de sectorvoorzitters.  
 
2. In het bestuur hebben naast de algemeen voorzitter in ieder geval zitting: 
 - sectorvoorzitter Rundveehandel; 
 - sectorvoorzitter Kalverhandel; 
 - sectorvoorzitter Schapen- en geitenhandel; 
 - sectorvoorzitter Varkens- en biggenhandel / exporteurs; 
 - sectorvoorzitter Veepro Holland; 
 - sectorvoorzitter Verzamelcentra; 
 - sectorvoorzitter Veetransport. 
 
3. De voorzitter wordt gekozen op de wijze als in de Statuten omschreven. 
 Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter neemt de vicevoorzitter de leiding 

van de vereniging. Deze wordt zo nodig weer vervangen door het oudste lid van het 
bestuur. 

 Bij overlijden of tussentijds aftreden van de voorzitter neemt de vicevoorzitter de 
leiding van de vereniging over en behoudt die tot de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering. 

 
4.  Besluiten over zaken in het bestuur worden genomen met een volstrekte 

meerderheid. Besluiten aangaande statutenwijzigingen en functievoordrachten 
worden genomen met twee/derde meerderheid van stemmen. 

 
5.  Wanneer een bestuurslid een persoonlijk of andere rechtstreekse belangen bij een 

agendaonderwerp heeft, meldt hij dit ter vergadering en neemt hij niet deel aan de 
discussie en besluitvorming met betrekking tot dat onderwerp. 

 
6.  Bestuursleden melden het aanvaarden van relevante nevenfuncties aan het bestuur 

en aanvaarden geen nevenfuncties waaruit tegengestelde belangen kunnen 
ontstaan ten opzichte van de belangen van de vereniging zonder instemming van 
het bestuur. De voorzitter aanvaardt geen nieuwe bezoldigde of onbezoldigde 
functie dan na instemming van het bestuur 

 
 

Artikel 3 
 
Het bestuur draagt zorg, dat de lasten van de vereniging de voor de betreffende posten op 
de begroting uitgetrokken bedragen niet overschrijden. 
Voor het geval die overschrijding noodzakelijk mocht blijken, kan zij niet geschieden dan 
nadat zij alsnog met advies van de ledenraad aan de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering ter bekrachtiging wordt voorgelegd. 
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Artikel 4 
 

De penningmeester en de secretaris zijn slechts bevoegd de vereniging in en buiten rechte 
te vertegenwoordigen met betrekking tot handelingen waarvan het financieel belang niet 
groter is dan dertigduizend euro (€30.000,00). 
 

  
Vergaderingen van het bestuur 

 
Artikel 5 

 
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op plaats en tijd door de voorzitter te 
bepalen. De voorzitter leidt de vergadering. 
De secretaris roept de leden schriftelijk tot deze vergadering op met vermelding van de 
punten van behandeling. 
De oproepingen geschieden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste 3 maal 24 uur 
voor het houden der vergadering. 
De voorzitter is verplicht, wanneer twee leden van het bestuur hem dit met opgaaf van 
redenen verzoeken, binnen veertien dagen na dit verzoek een bestuursvergadering te 
beleggen. Voldoet de voorzitter niet aan een dergelijk verzoek, dan zijn de verzoekers 
gerechtigd een vergadering te beleggen, welke door de oudste aanwezige zal worden geleid. 
 

 
Artikel 6 

 
1. De algemene ledenvergadering kan bepalen om aan de voorzitter, de penningmeester 

en/of de secretaris een vergoeding toe te kennen voor de door hen verrichte 
werkzaamheden. 

2. De algemeen secretaris zal een door het bestuur vast te stellen bezoldiging genieten; 
3. Elk lid van het bestuur geniet voor het bijwonen van een bestuursvergadering een door 

de algemene ledenvergadering vast te stellen presentiegeld, alsmede een vergoeding 
van de door hem gemaakte reis- en verblijfskosten, volgens een door de algemene 
ledenvergadering vast te stellen schaal. De voorzitter heeft geen recht op presentiegeld, 
wel op een vergoeding van de door hem gemaakte reis- en verblijfskosten. 

 
 

Sectorcommissies 
 

Artikel 7 
 

1. De sectorcommissies vergaderen ten minste twee maal per jaar. De sectorcommissies 
nemen besluiten over onderwerpen betreffende hun specifieke sector. De besluiten van 
de sectorcommissies worden naar het bestuur verwezen voor marginale toetsing. Het 
bestuur kan alleen een besluit van de sectorcommissie verwerpen in geval van zwaar 
wegende argumenten waarbij het algemeen belang of het belang van één der andere 
sectoren wordt geschaad. Het bestuur stelt de sectorcommissie op de hoogte over haar 
besluit onder vermelding van de overwegingen. 
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2. De sectoren welke vertegenwoordigd worden door middel van een sectorcommissie zijn: 

- Rundveehandel; 
- Kalverhandel; 
- Schapen- en geitenhandel; 
- Varkenshandel; 
- Veepro Holland; 
- Verzamelcentra; 
- Veetransport. 

 
3. De sectorcommissies bestaan uit vijf tot zeven leden, waarvan één zetel een jeugdzetel 

(tot veertig jaar) betreft. De leden van de sectorcommissie worden gekozen door 
sectorgenoten voor een periode van drie jaar. De maximum zittingstermijn is negen jaar 
(drie termijnen van drie jaar). De sectorvoorzitter, welke zitting heeft in het bestuur, en 
zijn plaatsvervanger worden door de sectorcommissieleden uit hun midden gekozen en 
ter benoeming voorgedragen aan de algemene ledenvergadering. 
De jeugdzetel komt vrij wanneer het jeugdlid de leeftijd van veertig jaar bereikt. De 
vertegenwoordiger van de jeugdzetel kan na deze termijn doorschuiven naar een andere 
zetel van de sectorcommissie, waar hij vanaf dat moment maximaal drie maal drie 
termijnen zitting mag nemen. In de samenstelling van de sectorcommissie dient te 
worden gestreefd naar een regionale spreiding. 

 
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering besluiten om de 

maximale zittingstermijn van een sectorvoorzitter verlengen.  
Op voorstel van een sectorvoorzitter kan het bestuur de maximale zittingstermijn van een 
lid van de betreffende sectorcommissie verlengen. 
 

5. Enig lid kan slechts gelijktijdig zitting hebben in één sectorcommissie. 
 

 
Ledenraad 

 
Artikel 8 

 
De leden van de ledenraad worden gekozen in dezelfde vergadering waarin de voorzitter 
wordt gekozen door de algemene ledenvergadering voor een termijn van drie jaar. Zij mogen 
geen lid zijn van het bestuur. In de ledenraad hebben maximaal zeven personen zitting. De 
leden van de ledenraad kiezen een voorzitter uit hun midden. De ledenraad bepaalt unaniem 
zijn advies aan de Algemene Ledenvergadering. Indien dit niet lukt, wordt de tegenstelling 
aan de Algemene Ledenvergadering toegelicht. 
 
 

Kaderleden 
 

Artikel 9 
 

Kandidaten voor een functie in een der verenigingsorganen mogen op het moment van de 
verkiezing niet de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt. Dit is ook van toepassing in het geval 
van een herverkiezing c.q. verlenging van de zittingstermijn van een kaderlid. 
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De sectorcommissies als ook de ledenraad stellen een rooster van aftreden op. Deze zal als 
leidraad functioneren voor de volgorde van het uittreden van functionarissen in de 
verschillende organen om te voorkomen dat de gehele bezetting tegelijk vervangen moet 
worden of de maximale zittingstermijnen van functionarissen overschreden worden. Echter 
elk kaderlid is vrij om aan het einde van elk termijn zijn functie te heroverwegen ook al gaat 
dit tegen de in het rooster gestelde volgorde in.  
 
 

Secretaris 
 

Artikel 10 
 
De secretaris heeft de leiding van en de verantwoording voor het algemeen secretariaat. De 
secretaris is als werknemer in dienst bij Vee&Logistiek Nederland.  
De secretaris wordt tevens een vergoeding verstrekt voor reis- en verblijfkosten. 
Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notulen van de algemene 
ledenvergaderingen, de bestuursvergaderingen, vergaderingen van de ledenraad en de 
sectorcommissievergaderingen. 
 
 

Penningmeester 
 

Artikel 11 
 
De penningmeester wordt door het bestuur uit zijn midden gekozen en is verantwoordelijk 
voor de onder hem berustende gelden en waarden van de vereniging en de te voeren 
administratie. De administrateur ontwerpt de jaarlijkse begroting, welke met een advies van d 
 
 
de ledenraad door de algemene ledenvergadering dient te worden goedgekeurd. Deze 
goedgekeurde begroting dient de penningmeester tot richtsnoer voor zijn beheer. De 
penningmeester delegeert aan de administrateur het dagelijks beheer over de financiën. 
Op de in het voorjaar te houden algemene ledenvergadering wordt door de penningmeester 
rekening en verantwoording afgelegd voor het door hem gevoerde beheer. 
De door die vergadering goedgekeurde rekening en verantwoording in de vorm van de door 
een registeraccountant van een accountantsverklaring voorziene jaarrekening strekt hem tot 
decharge. 
 

 
Algemene ledenvergaderingen 

 
Artikel 12 

 
Bij artikel 12 der Statuten is bepaald dat veertig stemgerechtigde leden gezamenlijk het 
bestuur kunnen verzoeken een buitengewone algemene ledenvergadering te houden. 
Wanneer een lid van inziens is dat een dergelijk verzoek moet plaatsvinden, kan hij zich tot 
het secretariaat wenden voor het verspreiden van een oproep om genoeg leden bij elkaar te 
krijgen om een verzoek tot bijeenroepen van een buitengewone algemene ledenvergadering 
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bij het bestuur neer te kunnen leggen. Het secretariaat is gehouden het lid hierbij te 
ondersteunen ongeacht het standpunt van het bestuur. Het secretariaat stelt alle mogelijke 
communicatiemiddelen aan het betreffende lid ter beschikking, waaronder het 
verenigingsorgaan, de nieuwsbrief en postverzending.  

 
 

Stemmingen 
 

Artikel 13 
 
Het bepaalde bij artikel 13.3 der Statuten is op alle stemmingen, welke plaatsvinden, zowel 
bij de algemene als buitengewone algemene ledenvergaderingen van toepassing. 
Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij door de voorzitter anders wordt besloten. 
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, de laatste bij eenvormige ongetekende 
stembriefjes. Bij schriftelijke stemmingen wordt door de voorzitter een commissie van 
stemopneming benoemd, bestaande uit ten minste drie leden, die niet direct bij het voorstel, 
waarover stemming plaats heeft, betrokken zijn, waaraan ambtshalve een lid van het 
personeel van het secretariaat als secretaris wordt toegevoegd. De beslissing dezer 
commissie van stemopneming omtrent de geldigheid der ingeleverde stembriefjes is 
bindend. Als stemmen van onwaarde worden aangemerkt die, welke ondertekend zijn, niet 
duidelijk de naam van de kandidaat aangeven of enig ander kenteken of een bijvoeging 
bevatten. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde tellen niet mede ter berekening van 
de vereiste meerderheid. 
 
Bij de verkiezingen, conform de statuten, door de algemene ledenvergadering, van de 
voorzitter, geldt dat de kandidaat wordt gekozen waarop het hoogste aantal stemmen is 
uitgebracht. Bij een gelijk aantal stemmen per kandidaat dient herstemming plaats te vinden 
tot één van deze kandidaten het hoogste aantal stemmen bereikt.  
 
 

 
Afwijking van het reglement 

 
Artikel 14 

 
Het bestuur is gerechtigd om van dit reglement af te wijken onder de voorwaarde dat deze 
afwijking op de eerst volgende algemene ledenvergadering wordt bekrachtigd. 
  

 
 
Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van Vee&Logistiek Nederland op 
10.12.2021. 
 
 
* eerder gewijzigd per 7.12.2001, 8.6.2002, 3.12.2004, 28.05.2011, 1 juni 2013,  22.02.2014,  
16.12.2016 en 17.06.2017. 
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H. Lodders, voorzitter E. van Nieuwkerk-Jellema, 

algemeen directeur 


