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1.

Lidmaatschap

a.

Naast hetgeen is vermeld in art. 4 van de statuten zal bij een besluit over
toelating tot het lidmaatschap ook worden meegewogen dat het aspirant-lid op
de markt dient te opereren volgens algemeen geldende normen.

b.

Aspirant-leden die naast verhuren, exploiteren en/of beheren van een
wagenpark van getrokken materieel ook onderhoud uitvoeren en aanbieden in
de markt zijn niet uitgesloten van toelating als lid.

c.

Als lid kunnen ook worden toegelaten verenigingen die aan artikel 4 van de
statuten en artikel 1a van het huishoudelijk reglement voldoen.

2.

Vertegenwoordiging in vergaderingen

a.

Elk lid wijst één persoon aan die het lid in de TRTA-vergaderingen
vertegenwoordigt. Deze vertegenwoordiger wordt geacht over de nodige
technische kennis te beschikken om inhoud te kunnen geven aan de discussies.

b.

In bijzondere gevallen kan tevens een plaatsvervanger worden aangewezen,
waartoe door de ledenvergadering bij gewone meerderheid wordt beslist.

c.

De plaatsvervanger dient door de eerste vertegenwoordiger op de hoogte te
worden gehouden van de TRTA-activiteiten en zal de vergaderingen slechts
bijwonen als de eerste vertegenwoordiger om geldige redenen is verhinderd en
hiervan tijdig melding is gedaan aan het secretariaat.

d.

Verenigingen kunnen een bestuurslid of een door het bestuur aangewezen en
door de TRTA leden akkoord bevonden vertegenwoordiger naar de TRTA
vergaderingen afvaardigen.

3.

Bijwonen vergaderingen

a.

Alle leden worden geacht de ledenvergaderingen bij te wonen.

b.

Digitaal / op afstand bijwonen van de vergadering, bijvoorbeeld via Teams,
geldt ook als bijwonen van de vergadering.

c.

Indien de aangewezen vertegenwoordiger in een jaar niet tenminste de helft
plus één van het aantal gehouden vergaderingen bezoekt, ontvangt het lid
daarover een schriftelijke waarschuwing.

d.

Als het tweede jaar deze situatie zich herhaalt, wordt namens de TRTA het
lidmaatschap opgezegd.

e.

Bij vertegenwoordigers namens verenigingen geldt het bovenstaande voor de
betreffende vertegenwoordiger.

4.

Geldmiddelen

a.

Als lid toegelaten verenigingen betalen een contributie die gelijk is aan die van
een bedrijfslidmaatschap.

b.

De kascommissie wordt gevormd door tenminste twee leden, niet zijnde
bestuurders, te benoemen in een ledenvergadering. Benoeming vindt plaats
voor twee jaren. Leden van de kascommissie zijn herbenoembaar na het
verstrijken van de twee jaren.

c.

De kascommissie ontvangt van de penningmeester overzichten met kosten en
opbrengsten.

d.

Jaarlijks in het eerste kwartaal presenteert het bestuur aan de ledenvergadering
de jaarstukken van het afgelopen jaar en een begroting van het nieuwe jaar. Bij
vaststelling van jaarstukken doet de kascommissie verslag, inclusief advies
betreffende decharge, aan de ledenvergadering.

5.

Bestuur

a.

Een voordracht voor verkiezing als bestuurslid kan ook een door een lid
aangewezen (niet medewerker zijnde) vertegenwoordiger zijn. Bij voorkeur
komen de bestuursleden uit eigen gelederen.

6.

Stemmen
Een vereniging die lid is, heeft hetzelfde stemrecht als een bedrijf dat lid is.

7.

Excursies

a.

De TRTA-leden brengen één à twee maal per jaar een werkbezoek aan
producenten/leveranciers van trailercomponenten of aan andere voor de leden
interessante organisaties.

b.

Besluiten om op uitnodigingen voor dergelijke werkbezoeken in te gaan,
worden genomen tijdens de ledenvergaderingen.

c.

De leden worden geacht hun uiterste best te doen aan deze werkbezoeken deel
te nemen, tenzij men reeds bij het eerste overleg te kennen heeft gegeven een
gegronde reden te hebben om dit niet te doen.

d.

Naast de eerste vertegenwoordigers kunnen ook, indien van toepassing, hun
plaatsvervangers aan een excursie deelnemen.

e.

Met goedkeuring van de ledenvergadering bij gewone meerderheid van
stemmen, kunnen ook specialisten op bepaalde onderwerpen van de leden aan
een excursie deelnemen.

f.

De eerste vertegenwoordigers kunnen deelname van hun plaatsvervanger of
van een specialist niet aanvoeren als reden om zelf niet deel te nemen.

