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Oplegger voorstel wijziging huishoudelijk reglement
De wijzigingen die wij voorstellen komen voor een belangrijk deel voort uit de wijzigingen in
de statuten. Daarnaast is hebben wij de nieuwe lidmaatschappen opgenomen. Daarmee
komen de leveringsvoorwaarden voor onze diensten te vervallen. Voor de lidmaatschappen
gelden de uitgangspunten, die wij in het voorstel voor nieuwe lidmaatschappen hebben
opgenomen.
De AVVN-geschillenbeslechting hebben wij op advies van de notaris toegevoegd aan het
Huishoudelijk Reglement. Deze geschillenbeslechting bestaat uit de huidige bemiddeling en
het bindend advies. Om op termijn de geschillenbeslechting te kunnen uitbreiden is
arbitrage opgenomen. De daadwerkelijke invoering van de arbitrage vindt pas plaats nadat
de opzet en uitvoering in onze algemene vergadering is besproken.

TOEZEGGING IN CONGRES 2019 – HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Uit de notulen van ons 73ste congres: “We toetsen komend jaar of een tekstwijziging nodig
is om het doel van dit artikel te verhelderen. Dat doel is het voeden van onze centrale
ledenadministratie met adresgegevens ten behoeve van verzending van De Tuinliefhebber
en voor de vaststelling van het aantal leden ten behoeve van de contributie. Indien
duidelijk wordt dat een nadere of andere omschrijving van artikel 1.4 nodig is, zal dat op
het volgend Congres als voorstel komen.”
Antwoord: We stellen voor om de tekst als volgt aan te passen:
Iedere aangeslotene heeft het recht op de ontvangst van voor hem bestemde periodieke
media van AVVN. Tenzij anders met het bestuur is overeengekomen, levert een lid voor de
verzending van deze media de contactgegevens van aangeslotenen, die van dit recht
gebruik willen maken, aan in een door AVVN ter beschikking gesteld systeem. Wenst een
aangeslotene geen gebruik te willen maken van dit recht, dan vermeldt een lid uitsluitend
de naam van aangeslotene in dit systeem. Het systeem wordt eveneens gebruikt voor het
vaststellen van het aantal aangeslotenen op de peildatum zoals bedoeld in artikel 11 lid 4
van de statuten.
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Nu

Actie

Nieuw

Het AVVN

Vervangen door

AVVN

Stichtingen

Vervangen door

Overige rechtspersonen

Jaarverslag

Vervangen door

Bestuursverslag

0.1

Aanpassen

Artikel 1 – 1.4
Tenzij anders met het bestuur is
overeengekomen, zijn de leden
gehouden bij het voeren van hun (leden) administratie gebruik te maken van
een door het AVVN ter beschikking
gesteld systeem en deze administratie te
allen tijde up-to-date te houden. Ieder
lid is voorts gehouden ter zake een
verwerkingsovereenkomst met het AVVN
aan te gaan waardoor het AVVN de
beschikking heeft over die gegevens van
de aangeslotenen zoals nader
vastgesteld in de
verwerkingsovereenkomst.

Vervangen door

Artikel 1

Toevoegen

In overeenstemming met de
begrippen en betekenissen in de
statuten
Iedere aangeslotene heeft het
recht op de ontvangst van voor
hem bestemde periodieke media
van AVVN. Tenzij anders met het
bestuur is overeengekomen, levert
een lid voor de verzending van
deze media de contactgegevens
van aangeslotenen, die van dit
recht gebruik willen maken, aan in
een door AVVN ter beschikking
gesteld systeem. Wenst een
aangeslotene geen gebruik te
willen maken van dit recht, dan
vermeldt een lid uitsluitend de
naam of initialen van aangeslotene
in dit systeem. Het systeem wordt
eveneens gebruikt voor het
vaststellen van het aantal
aangeslotenen op de peildatum
zoals bedoeld in artikel 11 lid 4 van
de statuten.
1.5 Leden, aangeslotenen en
supporters geven AVVN
toestemming om de
beschikbaar gestelde adressen
te gebruiken voor de
verzending van fysieke en
digitale media van AVVN, zoals
een tijdschrift en
nieuwsbrieven en andere
dienstverlening van en door
AVVN.
1.6 AVVN stelt zonder expliciete
toestemming van de in het
vorige lid genoemde
organisaties en personen
adresgegevens niet
beschikbaar aan derden.
1.7 Tenzij anders met het bestuur
is overeengekomen houden
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Artikel 2 - 2.2
Ereleden, aangeslotenen, abonnees en
supporters ontvangen het periodiek te
verspreiden magazine van het AVVN, al
dan niet tegen een door het bestuur vast
te stellen vergoeding.
Artikel 3 Contributie.
3.1 De contributie kan worden
opgebouwd uit de volgende
componenten:
a. de contributie voor aangeslotenen-A
als hierna omschreven in 3.2.a.;
b. de contributie voor aangeslotenen-B
als hierna omschreven in 3.2.a. en
3.2.b.;
c. de contributie voor stichtingen als
hierna omschreven in 3.2.c.
De contributie moet worden voldaan op
de wijze als hierna omschreven in 3.5.
Artikel 3 Contributie.
3.2
De hoogte van de contributie
wordt (jaarlijks) - op voorstel van het
bestuur - door de algemene vergadering
vastgesteld en openbaar gemaakt. Het
AVVN hanteert daarbij de volgende
categorieën:
a.
leden/verenigingen met
aangeslotenen- A, dan wel met
aangeslotenen- A en aangeslotenen-B;
b.
leden/verenigingen met enkel
aangeslotenen-B;
c.
leden/stichtingen.
De hoogte van de contributie kan voor
iedere categorie verschillend zijn. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen de
aangeslotenen-A en aangeslotenen-B
van een lid-vereniging. Een lidvereniging betaalt contributie op basis
van het aantal aangeslotenen-A en
aangeslotenen-B dat zij op de peildatum
heeft.
Een lid-stichting betaalt de contributie
voor stichtingen.

Vervangen door

Vervangen door

leden en supporters de
adresgegevens actueel in door
AVVN beschikbaar gestelde
systemen. Leden zijn zelf
verantwoordelijk voor het
actueel houden van de
gegevens.
Ereleden, aangeslotenen en
supporters ontvangen het periodiek
te verspreiden magazine van
AVVN, al dan niet tegen een door
het bestuur vast te stellen
vergoeding.
3. Contributie.
3.1 De contributie kan worden
opgebouwd uit de volgende
componenten:
a. de contributie voor
aangeslotenen-A;
b. de contributie voor
aangeslotenen-B.
De contributie moet worden
voldaan op de wijze als hierna
omschreven in 3.5.

Vervangen door

3.2
De hoogte van de
contributie wordt (jaarlijks) - op
voorstel van het bestuur door de
algemene vergadering vastgesteld
en openbaar gemaakt. AVVN
hanteert daarbij de volgende
categorieën voor verenigingen en
overige rechtspersonen:
a. Basis – zaai voor verenigingen
en overige rechtspersonen;
b. Basis plus - kiem voor
verenigingen en overige
rechtspersonen;
c. Standaard - groei voor
verenigingen;
d. Top – bloei voor verenigingen.
De hoogte van de contributie kan
voor iedere categorie verschillend
zijn. Een lid betaalt contributie
mede op basis van het aantal
aangeslotenen-A en
aangeslotenen-B dat zij op de
peildatum heeft.
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HOOFDSTUK VI BESCHIKKING EN
BEHEER GELDEN.
LEVERINGSVOORWAARDEN
Artikel 19
Leveringsvoorwaarden diensten
De voorwaarden waaronder het AVVN
diensten levert aan onder meer leden,
abonnees en overige derden, worden
vastgesteld in een reglement
“Leveringsvoorwaarden AVVN-diensten”.
Het AVVN-bestuur is bevoegd tot het
vaststellen en wijzigen van dit
reglement, behoudens die onderdelen,
waarbij de rechten van de leden worden
beperkt of de verplichtingen worden
verzwaard.

Artikel 25
Het huishoudelijk reglement is
vastgesteld door de algemene
vergadering in vergadering bijeen op 22
juni 2019 en is van kracht op dezelfde
dag dat de op 22 juni 2019
goedgekeurde gewijzigde statuten van
kracht zijn.

Vervangen door

HOOFDSTUK VI BESCHIKKING EN
BEHEER GELDEN.

Vervalt

Nummering
aanpassen
Vervangen door

Vanaf artikel 19 wordt de
nummering aangepast
Artikel 24
Het huishoudelijk reglement is
vastgesteld door de algemene
vergadering in vergadering bijeen
op 28 november 2020 en is van
kracht met ingang van de dag dat
de wijziging van de statuten van
kracht zijn, waartoe de algemene
vergadering op 28 november 2020
heeft besloten.
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