
Huishoudelijk reglement Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie  
 
Begripsbepalingen 
Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder:  
de vereniging: de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, gevestigd te Rijswijk aan de 
Diepenhorstlaan 3 
de statuten: de statuten van de vereniging 
het bestuur: het bestuur van de vereniging 
het lid: het gewone lid, alsmede het buitengewone lid, alsmede het erelid van de 
vereniging, tenzij uit het zinsverband blijkt dat op één of enkele van deze categorieën wordt 
gedoeld. 
Artikel 2 
Het bestuur van de vereniging is bevoegd, tot het aangaan van en medewerking verlenen 
aan het tot stand komen van CAO’s. 
Artikel 3 
1. Indien het instellen en beheren van een fonds voor een speciaal doel wordt opgedragen 
aan een stichting zal het bestuur van deze stichting ten volle uit leden van de vereniging 
dienen te bestaan. 
2. Indien het instellen en beheren van een fonds voor een speciaal doel wordt 
ondergebracht in een naamloze vennootschap dan wel een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, zal tenminste 55% van de aandelen, hoegenaamd ook, in 
eigendom dienen te zijn bij de vereniging. 
3. Indien het instellen en beheren van een fonds voor een speciaal doel niet in een bepaalde 
rechtsvorm wordt ondergebracht, zal het bestuur van de vereniging in het jaarverslag 
rekening en verantwoording dienen af te leggen over de activiteiten in het betreffende 
fonds. 
4. De in lid 3 genoemde verplichting geldt tevens voor de in de leden 1 en 2 omschreven 
activiteiten. 
 
Aanmelding leden 
Artikel 4 
1. Het secretariaat van de vereniging zendt het kandidaat-lid gevraagd dan wel ongevraagd 
een aanmeldingsformulier toe.  
2. De in lid 1 genoemde kandidaat zendt zo spoedig mogelijk het ingevulde 
aanmeldingsformulier bevoegdelijk ondertekend retour. 
3. Van secretariaatswege zullen de in lid 2 genoemde gegevens gecontroleerd worden aan 
de hand van de heffingsadministratie van het Bedrijfschap Slagersbedrijf. 
4. De algemeen directeur neemt namens het bestuur uiterlijk binnen 3 maanden na 
ontvangst van de in lid 2 genoemde gegevens een besluit omtrent de toelating als lid van de 
vereniging. 
5. Het in lid 4 bedoelde besluit wordt schriftelijk aan de betreffende kandidaat 
medegedeeld. 
6. Bij toelating tot het lidmaatschap zal in de in lid 5 genoemde schriftelijke mededeling 
worden aangegeven welk soort lidmaatschap de betreffende kandidaat krijgt toegewezen. 
Inkomsten 
Artikel 5 
1. De jaarlijks verschuldigde contributie wordt, vermeerderd met omzetbelasting, middels 
het toezenden van een nota, met een betalingstermijn van 14 dagen, in rekening gebracht. 
2. Indien aanmelding als lid van de vereniging plaatsvindt gedurende het verenigingsjaar is 
het betreffende lid de contributie naar evenredigheid per volle maand verschuldigd, waarbij 
een aanmelding in de eerste helft van de maand wordt aangemerkt als een aanmelding per 
de eerste van diezelfde maand, terwijl een aanmelding in de tweede helft van de maand 
wordt aangemerkt als een aanmelding per de eerste van de volgende maand. 
3. Indien geen betaling plaatsvindt, zal een herinneringsnota worden verzonden met een 
betalingstermijn van 14 dagen. 
4. Blijft betaling alsnog achterwege dan zal het betreffende lid in gebreke worden gesteld 
met een laatste betalingstermijn van 8 dagen. Indien geen betaling volgt is het betreffende 



lid vanaf de vervaldatum een vergoeding ter hoogte van de wettelijke rente verschuldigd. 
5. Zodra het bestuur een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle 
kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van betreffend lid. De 
buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (met een minimum van € 45,38) van de 
ter incasso gegeven hoofdsom. 
6. Achterstallige contributie dient eerst te zijn voldaan alvorens men opnieuw lid kan 
worden van de vereniging. Het bestuur is bevoegd op grond van de omstandigheden van 
het geval kwijtschelding van achterstallige contributie te verlenen. 
7. De contributie van seniorleden is gelijk aan de contributie van aspirant-leden. De door 
donateurs verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 
8. Op het gestelde in lid 7 zijn de leden 1 t/m 6 van overeenkomstige toepassing. 
Senior- en aspirant-leden 
Artikel 6 
De rechten en verplichtingen van de seniorleden en aspirant-leden zijn dezelfde als welke 
gelden voor de gewone leden met uitzondering van het stemrecht. 
Donateurs 
Artikel 7 
De donateurs ontvangen schriftelijke informatie omtrent de slagersbranche en de 
vereniging, maar zijn uitgesloten van alle verenigingsactiviteiten. 
Dienstenregeling 
Artikel 8 
1. Voor alle diensten te leveren aan individuele leden dient door de betreffende leden een 
vergoeding te worden voldaan volgens jaarlijks door het bestuur vast te stellen tarieven. 
2. Voor korte, eenvoudige adviezen is geen vergoeding verschuldigd. 
3. Met betrekking tot de betaling van de in lid 1 genoemde vergoeding is artikel 5 van dit 
reglement van overeenkomstige toepassing. 
Bestuursverkiezing 
Artikel 9 
1. In beginsel vindt de verkiezing van een nieuw bestuurslid plaats in de 
voorjaarsvergadering tenzij er sprake is van een tussentijdse vacature.  
2. De bekendmaking door het bestuur dat er een bestuursvacature is, dient tenminste 3 
weken voor de eerstkomende algemene ledenvergadering plaats te vinden middels een 
publicatie in een periodiek wat aan alle leden wordt toegezonden. 
3. Kandidaten voor de bestuursvacature dienen uiterlijk één week voor de betreffende 
algemene ledenvergadering uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging te 
worden aangemeld. 
4. Indien het bestuur een kandidaat voor de ontstane vacature voordraagt, worden als 
selectiecriteria gehanteerd: 
- primair: de (bestuurlijke) kwaliteiten van de kandidaat. 
- subsidiair: de samenstelling van het bestuur dient zo veel mogelijk een afspiegeling te zijn 
van de verschillende segmenten die binnen de vereniging actief zijn”.  
Stemprocedure 
Artikel 10 
1. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk en over zaken mondeling, tenzij 
het bestuur of tenminste tien procent van de ter vergadering aanwezige leden anderszins 
wensen. 
2. Er wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen tenzij de statuten anders 
bepalen. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden niet in aanmerking genomen. 
3. Wordt bij een stemming over meer dan twee personen of zaken niet meer dan de helft 
van de geldig uitgebrachte stemmen op één daarvan uitgebracht, dan wordt een tweede 
stemming gehouden. Indien dan op een persoon of voor een zaak nog niet meer dan de 
helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen verenigd is, dan vindt een herstemming 
plaats tussen de personen of zaken, die bij de tweede stemming de meeste stemmen 
hebben verworven. Komen meer dan twee personen of zaken in aanmerking voor de 
herstemming dan wordt door en tussenstemming tussen de personen of zaken die bij de 
tweede stemming samen het hoogste, respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste 
aantal stemmen verwierven, uitgemaakt, wie hunner, of welke daarvan in de herstemming 
komen. Indien een tussenstemming of een herstemming door gelijkheid der aantallen 



verworven stemmen niet tot een besluit leidt, beslist ten aanzien van een voorstel over 
zaken het lot en is ten aanzien van een voorstel over personen het voorstel verworpen. 
Algemene ledenvergadering 
Artikel 11 
1. De leden, die zich aanmelden om de algemene ledenvergadering bij te wonen, krijgen de 
vergaderstukken tenminste één week van tevoren toegezonden tenzij de aanmelding 
plaatsvindt in de laatste week voorafgaand aan de datum waarop de ledenvergadering 
wordt gehouden. In dit laatste geval zullen de vergaderstukken zo spoedig mogelijk worden 
toegezonden. 
2. Vragen welke naar de mening van een lid behandeling behoeven tijdens een algemene 
ledenvergadering dienen bij voorkeur tenminste één week voor de betreffende vergadering 
schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging te worden ingediend. 
3. Indien het verloop van een algemene ledenvergadering zulks noodzakelijk maakt, heeft 
de voorzitter de bevoegdheid de aan een lid toekomende spreektijd te beperken. 
4. De behandeling van verslagen van commissies geschiedt onmiddellijk nadat het 
betreffende agendapunt aan de orde is gesteld. 
5. Een voorstel van orde kan op ieder gewenst moment worden ingediend en geniet 
voorrang ten aanzien van andere voorstellen. 
6. Onverminderd het bepaalde in lid 5 kan over een voorstel slechts gestemd worden indien 
het voorstel is geagendeerd tenzij een niet geagendeerd voorstel met algemene stemmen 
wordt aanvaard in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 


